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چكیده :واسط مغز و رایانه در دهه اخیر سیر علمی ،به شكل فزآیندهای مورد توجه قرار گرفته است و برگزاری چند دوره مسابقات
بینالمللی و چالشهای علمی در سطح جهان شاهد این مدعاست .در این مقاله ،یک الگوریتم شش مرحلهای در طبقهبندی تصورات
حرکات اندام مورد استفاده قرار گرفته است .در گام اول مجموعه  288داده الكتروانسفالوگرام از پایگاه دادهی مسابقات  BCIسال
 2005جمعآوری شد .در گام دوم با استفاده از فیلتر بانک تبدیل موجک کاهش نویز دادهها صورت گرفت .در گام سوم ،ریتم میو و
بتای سیگنال در ناحیهی سنترال با استفاده از یک نمایش حوزهی زمان فرکانس تبدیل موجک استحصال شد .در گام چهارم،
مجموعهای از ویژگیهای زمانی ،فرکانسی و غیرخطی از هر زیر باند استخراج شد و در گام پنجم فضای ویژگی از با استفاده آنالیز
مولفههای اصلی کاهش یافت .در گام ششم مجموعه ویژگیها به عنوان ورودی دو طبقهبندی کننده نزدیکترین همسایه ،ماشین
بردار پشتیبان و درخت تصمیم درنظر گرفته شد .تمامی شبیهسازیها تحت نرم افزار متلب اجرا و پیادهسازی گردیده است .نتایج
را به همراه دارد.
واژههای کلیدی :واسط مغز و کامپیوتر ،الكتروانسفالوگرام  ،ریتم میو ،ریتم بتا ،تبدیل موجک

 -1مقدمه
امروزه تکنولوژیهای مبتنی بر دانش کامپیوتری به حوزه دانش زی ست
پز شکی 1به شکل و سیعی ر سوخ کرده ا ست به نحوی که مرز میان
دانش انسااانی و تکنولوژیهای نرمافزاری و سااختافزاری را به حداقل
 .این مسااا له را میتوان در حوزه فرآیندهای
رساااانده اسااات
ت شخی صی و درمانی پز شکی در به کارگیری روشهای پرداز شی و در
کمیسااازی دانش خبره و انسااانی در قالب نرم افزاری و سااختافزاری
.
مشاهده کرد

امروزه طراحی و کنترل ویلچرهای 2الکتریکی مورد توجه پژوهشااگران
قرار گرف ته و هر روز ا یده جد یدی برای بهبود و عملکرد آن ها ارا ئه
میشااود .در بیشااتر روشهای کنترلی ارائه شااده از اهرمهای کنترلی
استفاده شده که برای کاربرانی که دارای معلولیتهای جسمی هستند،
مفید و کاربردی نیسااات .لذا روشهای متعددی مبتنی بر پارامترهای
فیزیولوژیکی اسااتخراش شااده از بدن پیشاانهاد شااده که نیازی به به
اهرمهای کنترلی نیست که میتوان به استفاده از تشخیص صدا ،جهت
حرکت چشمها ،موقعیت سر و سیگنالهای زیستی ثبت شده از نواحی
.
مختلف اشاره کرد
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نشان میدهد که طبقهبند ماشین بردار پشتیبان با کرنل غیرخطی و طبقهبندی کننده نزدیکترین همسایه بازدهی باالتر از  80درصد
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طبقهبندی تصورات حرکات اندام فوقانی مبتنی بر یک روش هایبرید از تبدیل
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ساایگنالهای الکتریکی یا بیوپتانساایلهای ثبت شااده در بیشااتر این
مطالعات را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :دسته اول ،سیگنالهایی
ه ستند که حا صل از فعالیت الکتریکی نورونهای مغزی ه ستند که در
اصااطالب به آن س ایگنال الکتروانساافالوگرام 3گفته میشااود .س ایگنال
الکتریکی الکتروانسااا فالوگرامی که در م طال عات مت عدد برای کنترل
ویلچرهای الکتریکی پی شنهاد شده را میتوان به دو صورت ثبت کرد:
ثبت تهاجمی (با ا ستفاده از الکترودهای سوزنی) و ثبت غیرتهاجمی (با
اسااتفاده از الکترودهای سااطحی) .الزم به ذکر اساات که ثبت فعالیت
الکتریکی مغز در حالت تفکر و یا در حالت ارساااال دساااتور حرکتی یا
دریافت پاسخ حسی میتواند یک دستور کنترلی برای کنترل ویلچرهای
دسته دوم سیگنالهایی هستند که حاصل
الکتریکی مطرب شود
از فعالیت الکتریکی ع ضالت در حالت انقباض و ا ستراحت ه ستند که
میتواند به صورت سطحی یا به صورت سوزنی ثبت شوند و در اصطالب
به س ایگنال ثبت شااده ،الکترومایوگرام 4میگویند .مطالعات متعددی از
پردازش سیگنال الکترومایوگرام و ا ستخراش ویژگی از آن ارائه شده که
به کمک یک ساختار طبقهبندیکننده نوع فعالیت ع ضله ،امکان ارسال
یک دساااتور کنترلی برای یک ویلچر را فراهم آوردهاند .دساااته ساااوم
سیگنالهایی ه ستند که حا صل فعالیت الکتریکی ع ضالت اطراف کره
چشاام هسااتند و از طریق پردازش این س ایگنال میتوان جهت حرکت
چشاام به راساات یا چپ را تشااخیص داد و یک دسااتور کنترلی برای
کنترل ویلچر صادر کرد .به این سیگنال در ا صطالب الکترواوکولوگرام
گفته میشود
واساااغ مغز و کامپیوتر ( )BCI( 5که از آن ممکن اسااات تحت عنوان
 ،یک ارتباط سختافزاری یا
وا سغ مغز و ما شین یاد شود)
نرمافزاری اسااات که امکان تعامل انساااان را با محیغ اطراف را بدون
دخالت اعصاب محیطی 6یا عضالت و با استفاده از سیگنالهای کنترلی
.
حاصل از فعالیتهای الکتروانسفالوگرافیکی فراهم میسازد
روش پردازشی اتخاذ شده در سیستم واسغ مغز و کامپیوتر
پیشنهادی در مطالعات را می توان در سه بخش بررسی کرد)1( :
الگوریتمی که برای پیشپردازش و پردازش دادهها اتخاذ میشود؛ ()2
ویژگیهایی که از سیگنال استخراش میشود و ( )3ساختار طبقهبندی
مورد استفاده و دقت حاصل از هر تکنیک [ ]15که در ادامه به این
دیدگاه اشاره خواهد شد.
برای بررسی این دیدگاه مطالعات در دو دسته کلی از لحاظ هدف
تحقیق پیشبینی میشود :دسته اول مطالعاتی که هدفشان طبقهبندی
چند کالسهی تصورات ذهنی حرکات بوده است و دسته دوم مطالعاتی
که هدفشان طبقهبندی دو کالسهی تصورات ذهنی است.
در مرجع [ ]16کالچر و همکاران در سال  1996برای طبقهبندی
تصور حرکات دست چپ ،راست و حرکت پا از ویژگی توان باند فرکانسی
استفاده شده که در آن برای طبقهبندی از یک شبکه عصبی استفاده
شده و دقتی معادل  60درصد بهدست آمده است .در مرجع [ ]17برای
افزایش قابلیت اطمینان رابغ کاربری مغز و رایانه بر اساس تصاویر

حرکتی ،تحقیق انجام شده که بهینهسازی موضوع و طبقهبندی را
براساس موضوع در نظر میگیرد و بهطور خاص ،استخراش ویژگی مبتنی
بر موجک در باندهای مختلف نسبت به انتخابهای موجود از خانواده
موجک ،طول و تعداد سطح تجزیه بهینهسازی شده است .به همین
ترتیب ،مرحله طبقهبندی سه خانواده کلی از طبقه بندیها در نظر گرفته
شده که پارامترهای آنها به روشی مشابه بهینه شدهاند .در مرجع []18
اوبرمایر و همکاران در سال  2001برای طبقهبندی کالس تصور حرکات
مشابه با تحقیقات انجام شده توسغ کالچر و همکاران در سال  1996از
ویژگیهای یکسانی استفاده شده ولی با بهرهگیری از مدل پنهان مارکوف
برای طبقهبندی دقت روش را به  77/5درصد ارتقا داده شده است .در
مرجع [ ]19شوگل و همکاران در سال  2005برای طبقهبندی تصور
حرکات دست چپ ،راست ،حرکت پا و زبان از ضرایب مدل تطبیقی
اتورگرسیو بهرهگیری شد و دقت طبقهبندی کننده ماشین بردار پشتیبان
خطی  63درصد ،برای طبقهبندی کننده تجزیه و تحلیل تبعیض آمیز
خطی )LDA( 7برابر  54/46درصد ،برای طبقهبندی کننده نزدیکترین
همسایه برابر  41/74درصد و برای تکنیک طبقهبندی فاصله
ماهاالنوبیس )MD( 8دقت  53/5درصد بهدست آمده است .در مرجع
[ ]20برای طبقهبندی تصور حرکات دست چپ ،راست ،حرکت پا و زبان
و حالت ریلکس با به کارگیری ویژگیهای توان باند و مدل مخفی
مارکوف دقت  52/6درصد بهدست آمده است.
در مرجع [ ]21یک سیستم هجی مبتنی بر الکتروانسفالوگرام تک
کانال دو قطبی با دقت کافی توسعه یافته که سیستم پیشنهادی شامل
یک هدست با طراحی سفارشی ،یک صفحه کلید مجازی جدید با 58
کاراکتر ،نمادها و رقمهای ویژه و یک پتانسیل برانگیخته بصری مبتنی
بر حالت پایدار )SSVEP( 9پنج هدف با استفاده از رابغ مغز و رایانه
است .همچنین برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ،مجموعه دادههای
آموزشی با شرایغ آزمایشی بی شماری تعیین شده است .نتایج تجربی
هشت نفر نشان میدهد که بهطور متوسغ ،مدل پیشنهادی میتواند
دادههای  SSVEPپنج کالسه را با دقت باال  99/2درصد طبقه بندی
کند.
در مرجع [ ]22برای تصور حرکات دست چپ و راست در حالت
آسنکرون با بهکارگیری ویژگیهای استخراش شده از تحلیل چگالی
طیف 10توان به روش  Welchبرای تکنیک طبقهبندی  ،MDطبقهبندی
کننده گوسین 11و مدل مخفی مارکوف )HMM( 12به ترتیب دقت ،90
 80و  65درصد گزارش شده است .در مرجع [ ]23برای طبقهبندی تصور
حرکات دست چپ ،راست و حرکت پا از ویژگی توان باند فرکانسی و
طبقه بندیکننده  LDAبهرهگیری شده است و دقتی معادل  95درصد
گزارش شده است.
در ادامه به بررسی مطالعات دستهی دوم اشاره میگردد .در مرجع
[ ]24تصور حرکات دست چپ و راست از ویژگیهای همبستگی و
کرولیشن و همچنین ویژگیهای زمان فرکانسی بهرهگیری شده و با
بهرهگیری از طبقهبندی کننده ماشین بردار گوسی و  LDAبه ترتیب
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 -2-1جمعآوری و پیشپردازش دادهها
بهمنظور جمعآوری دادهها از پایگاه دادهی مسابقات  BCIو از مجموعه
داده شماره سه (که توسغ دپارتمان انفورماتیک پزشکی انستیتو
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی  Grazثبت گردیدهاست ).استفاده
میشود .این پایگاه داده شامل  288داده سیگنال الکتروانسفالوگرام در
نظر گرفته شده است .این دادهها از یک نمونه انسانی بالغ و سالم با
جنسیت زن و سن  25سال بهصورت سه کاناله و با تکنیک دوقطبی
(قدامی مثبت و خلفی منفی) در ناحیه قرارگیری الکترودهای CZ ،C3
و  C4در استاندارد الکتروانسفالوگرافی  10-20ثبت شده است.
الکترودهای مورد استفاده از جنس نقره–نقره کلرید و فرکانس
نمونهبرداری دستگاه ثبت  128هرتز بوده است .برای فیلتر کردن داده-
های ثبت شده از یک فیلتر میانگذر  0/5-30هرتز استفاده شده است
(فرکانس عملیاتی الکتروانسفالوگرافی) .از نمونه خواسته میشود بر یک
صندلی با آرامش بنشیند و در یک جلسهی فیدبکی یک نوار را کنترل
کند .برای این کار با تصورات ذهنی حرکت دست راست و حرکت دست
چپ ،زبان و پاها نشانه کنترل میشود .نشانهها به صورت کامال تصادفی
اختیار شدهاند .برچسب تصورات حرکت دست چپ و تصور حرکت
دست راست به ترتیب یک و دو در نظرگرفته شده است .طول هر ثبت
 9ثانیه و به کاربر بین ثبتها استراحت داده میشود.

-2-2پردازش دادهها
بهمنظور استخراش ریتم میو و بتا از سیگنال الکتروانسفالوگرام از تبدیل
موجک گسسته بهرهگیری شده است .نسخه گسسته شده تبدیل
موجک ،یک سری موجک است که از تبدیل موجک پیوسته نمونه
گرفته است .لذا اطالعات موجود در آن بسیار زائد و اضافی است که
منجر به افزایش بیدلیل بار محاسباتی میشود .لذا از تبدیل موجک
گسسته استفاده میشود که از لحاظ پیادهسازی بسیار سادهتر و بهینهتر
است.
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دقت  86و  61درصد گزارش شده است .برای پایگاه دادهی مشابه ،در
مرجع [ ]25با بهکارگیری ویژگیهای توان باند و طبقهبندی کننده
شبکه عصبی چند الیه دقت  76/4بهدست آمده که با بهکارگیری ویژگی-
های بعد فراکتال و طبقهبندی کننده  LDAو شبکه عصبی چند الیه به
ترتیب دقت  80/6و  80/4درصد به دست آمده است .در مرجع []26
یک روش طبقهبندی برای سیگنالهای  EEGبا استفاده از ماشینهای
بردار پشتیبانی ( )SVMبا هستههای فرکانس زمان ارائه شده که به
دلیل ماهیت غیر ثابت ،سیگنالهای  EEGویژگیهای منحصر به فردی
در حوزه فرکانس از خود نشان نمیدهند .بنابراین تحوالت فرکانس زمان
برای استخراش ویژگیهای مشترک برای یک کار ذهنی خاص که توسغ
افراد مختلف انجام میشود ،پیشنهاد شده است .نتایج تجربی نشان می-
دهد که طبقهبندی  SVMبا استفاده از چنین بردارهای ویژگی برای
طبقهبندی سیگنالهای  EEGبسیار موثر است .در مرجع [ ]27با بهره-
گیری از پایگاه دادهی مورد استفاده در این مقاله پس از پیشپردازش
دادهها با استفاده از یک فیلتر میانگذر  4-45هرتز ،ویژگیهای مبتنی
بر تحلیل چگالی طیف توان استفاده شده است .برای چهار طبقهبندی
کننده گوسی ،LDA ،بیز و  MDدقت به ترتیب  63/4 ،65/6 ،65/4و
 63/1درصد بهدست آمده است .روشهای پیشپردازش دادهها در بیشتر
مطالعات فیلترگذاری در یک باند فرکانسی میانی ( 0/45-5هرتز) است
که فرکانس عملیاتی الکتروانسفالوگرافی را تشکیل میدهد و برای
جلوگیری از تکرار از ذکر آن پرهیز شده است.
باتوجه به سوابق مطرب شده برای تحقیق در این مطالعه یک
الگوریتم پنج مرحلهای ارائه میشود.
در گام اول سیگنال الکتروانسفالوگرام سطحی جمعآوری میشود.
به این منظور از پایگاه دادهی مسابقات  BCI competition IIو از
مجموعه دادهی شماره سه (که توسغ دپارتمان انفورماتیک پزشکی
انستیتو مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی  Grazثبت گردیده است).
استفاده میشود.
در گام دوم الگوریتم پیشنهادی پیشپردازش دادههای ثبت شده
پیادهسازی میشود .به این منظور از فیلترگذاری مناسب در حوزه
فرکانس استفاده میشود.
در گام سوم پردازش دادههای الکتروانسفالوگرام کاهش نویز شده
انجام میشود .ریتم میو و بتای سیگنال الکتروانسفالوگرام که به ترتیب
در محدوده ی  8-12هرتز و  13-30هرتز در ناحیه قشر حسی حرکتی
نشات میگیرد برای تحقق این هدف از سیگنال با بهکارگیری تبدیل
موجک مادر مناسب (مانند تبدیل موجک مادر خانوادهی داوبیچیز) و
تجزیهی الکتروانسفالوگرام در گذر از فیلتر بانک مولتی رزولوشن حوزه

زمان -فرکانس ،حذف جزئیات نامطلوب و بازسازی مجدد سیگنال ریتم
میو و بتا استخراش میشود.
در گام چهارم از سیگنال حاصل از بازسازی تبدیل موجک ،ویژگی-
های مناسب آماری و حوزه زمان فرکانس و آنتروپی استخراش میشود.
در گام پنجم طب قهب ندی ویژگی های حاصاااال با به کارگیری
سااااختار های طبقهبندی خطی و غیرخطی صاااورت می پذیرد .روش
طبقهبندی به صااورت با ساارپرساات اجرا میشااود و خروجی ساااختار
طبقهبندی برچ سب کالس ت صور حرکت د ست را ست یا ت صور حرکت
دسااتچپ خواهد بود .برای اعتبارساانجی روش پیشاانهادی از تحلیل
کانفیوژن ماتریس خروجی طبقهبندی کننده اسااتفاده میشااود .تمامی
مراحل شبیهسازی تحت نرمافزار متلب اجرا و پیادهسازی میشود.
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از آنجایی که استخراش باند فرکانسی از یک سیگنال الکتروانسفالوگرام
سبب محدود شدن بازه فرکانسی میشود ،اما از لحاظ حجم و طول داده
تغییری ایجاد نمیکند (البته باید توجه داشت که با توجه به نمایش
اسپارس تبدیل موجک حجم داده با کاهش (البته نه معنادار) روبروست).
لذا الزم است از هر زیر باند فرکانسی مجموعهای از ویژگیها به عنوان
نماینده استخراش شود .این ویژگیها باید بهگونهای انتخاب شوند که اوالً
محاسبه آنها از نظر حجم محاسباتی مناسب باشند و ثانیاً برای یک
مس له ی دو کالسه ( نظیر آن چه در این مقاله است ).تفاوت معنادار
ایجاد کنند .در این مقاله از ویژگیهای مبتنی بر آنالیز طیفی سیگنال،
مدل اتورگرسیو و آمارگان مرتبهی باال استفاده شد.

-2-4آنالیز مولفههای اصلی
از آنجایی که یک سیستم طبقهبند تصورات حرکات اندام فوقانی باید
عمل طبقهبندی ویژگیها را با سرعت و دقت طبقهبندی باال انجام دهد،
الزم است بهمنظور تحقق سرعت در طبقهبندی و بهبود حساسیت و
دقت آن ،فضای ویژگی کاهش یابد .به این منظور در این پژوهش از روش
آنالیز مولفههای اصلی در ترکیب فضای ویژگی بهرهگیری شده است.
یکی از عمومیترین روش های آماری بهمنظور کاهش ابعاد داده ها
روش تحلیل مولفههای اصاالی اساات .در این روش واریانس کل صاافات
خاصاااه موجود تحل یل میشاااود .مولفه ها طوری برآورد میگردند تا
وار یانس صااافات خاصاااه را در کمترین ابعاد نشاااان دهند .در واقع
مولفههای ا صلی مجموع موزون صفات خا صه ا ست .این روش میتواند
در برنامههای کاربردی با زمینههای تشاااخیص الگو و فشاااردهساااازی
تصاااویر مفید باشااد .همچنین این روش تکنیکی برای یافتن الگویی در
دادهها با ابعاد باال محسوب میشود .این روش از مقادیر ویژه و بردارهای
ویژه ماتریس کوواریانس دادهها استفاده میکند.

 -3نتایج و بحث
از دادههای ثبت شده از  280نمونه که ریتم میو و آلفای آنها استخراش
گردیده 20 ،ویژگی برای هر سگمنت استخراش و به عنوان ورودی دو
ساختار طبقهبندی کننده نزدیکترین همسایه وزندار داده شده است.
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ایده اصلی این روش نیز مشابه تبدیل موجک پیوسته است که در آن
نوعی توصیف زمان-مقیاس از سیگنال گسسته با استفاده از فیلترهای
دیجیتال ارائه میگردد .تبدیل موجک ،حاصل شباهت سنجی
(کورولیشن) بین محتوای فرکانسی (مقیاسی) سیگنال و تابع موجک در
مقیاسهای مختلف است .برای محاسبه تبدیل موجک پیوسته نیز پنجره
مورد نظر منقبض/منبسغ شده و شیفت یافته و در هر موقعیت ،از حاصل
ضرب آن در سیگنال ،انتگرال زمانی گرفته میشود .در حالت گسسته،
فیلترهایی با فرکانس قطعهای مختلف برای تحلیل سیگنال در
مقیاسهای متفاوت بهکار برده میشود .با عبور سیگنال از فیلترهای
باالگذر و پائین گذر ،فرکانسهای مختلف آن تحلیل میشود .در حالت
گسسته ،رزولوشن سیگنال توسغ عملکردهای فیلترها کنترل میشود و
مقیاس از طریق  Down-samplingو  Up-samplingتغییر میکند.
بهطور معمول این روند تغییر نرخ نمونهها بر روی یک شبکه انجام می-
پذیرد.
روند پردازش با تبدیل موجک گسسته چنین آغاز میشود :در ابتدا
سیگنال از یک فیلتر دیجیتال پائین گذر نیم باند با پاسخ ضربه ]h[n
عبور میکند و لذا خروجی فیلتر برابر است با کانولوشن ورودی و پاسخ
ضربه فیلتر .در نتیجه این عمل فیلترینگ ،تمام مؤلفههای فرکانسی که
بیشتر از نصف بزرگترین فرکانس موجود در سیگنال باشند حذف می-
شوند .از آن جا که بیشترین فرکانس موجود در سیگنال خروجی فیلتر
برابر است با  π/2رادیان ،نیمی از نمونهها قابل حذفاند .لذا با حذف یکی
در میان نمونهها ،طول سیگنال نصف خواهد شد .روند مشابهی نیز با
استفاده از یک فیلتر دیجیتال باالگذر نیم باند با پاسخ ضربه ] g[nانجام
میپذیرد .در نتیجه در خروجی اولین مرحله از اعمال تبدیل موجک ،دو
نسخه ،یکی باالگذر و دیگری پائین گذر ،با طول کاهش یافته (نصف
شده) از سیگنال اولیه به فرم زیر بهدست میآیند:
]𝑛 𝑦ℎ𝑖𝑔ℎ [𝑘]=∑𝑛 𝑥[𝑛]. 𝑔[2𝑘 −
()1
]𝑛 𝑦𝑙𝑜𝑤 [𝑘]=∑𝑛 𝑥[𝑛]. ℎ[2𝑘 −
()2
با این عمل ،رزولوشن زمانی نصف شده و در مقابل رزولوشن فرکانسی
دو برابر میشود .این روند را میتوان مجددا برروی نسخه پائین گذر شده
اعمال نمود و در هر مرحله ،با کاهش رزولوشن زمانی به میزان نصف
مرحله قبل ،رزولوشن فرکانسی را دو برابر نمود .این ایده برای محاسبه
تبدیل موجک گسسته ،به روش بانک فیلتر مشهور است .میتوان دید
که ضرایب خروجی فیلتر پائین گذر ،شکل اولیه سیگنال را دنبال می-
کنند ،به همین دلیل به این ضرایب ،تقریب گفته میشود .همچنین
ضرایب خروجی فیلتر باالگذر ،جزئیات فرکانس باالی سیگنال را
دربردارند ،به همین دلیل به این ضرایب ،جزئیات گفته میشود با افزایش
تعداد مراحل تبدیل ،میزان جزئیات نیز کاهش مییابد.
باید دقت داشت که تعداد مراحل مورد نیاز برای تبدیل موجک گسسته،
به خصوصیات فرکانسی سیگنال مورد تحلیل بستگی دارد .نهایتاً تبدیل
موجک گسسته سیگنال از کنار یکدیگر قرار دادن خروجیهای فیلترها،
از مرحله اول اعمال فیلترینگ بهدست میآید.بنابراین تعداد ضرایب

تبدیل موجک با تعداد نمونههای سیگنال گسسته ورودی برابر خواهد
بود.
در این مطالعه بهمنظور کاهش نویز از تبدیل موجک دابیچیز از نوع
چهارم ( که متناسب با سیگنالهای حیاتی است) استفاده میشود .سطح
تجزیه در نظر گرفته شده  4سطح و جزئیات سطح اول به عنوان نویز
شناخته شدهاند .جزئیات سطح دوم و سوم بهترتیب به عنوان ریتم میو
و بتا که در محدودهی  8-12هرتز و  13-30هرتز در ناحیه قشر حسی
حرکتی نشات میگیرد در نظر گرفته شده است .همچنین برای تحقق
هدف از ضرایب پیش فرض نرم افزار متلب استفاده شده است.
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نتایج حاصل از طبقهبندی در جدولهای ( )1الی ( )4گزارش شده است.
محاسبات مربوطه برای  5بار میانگینگیری بین نتایج و با اعتبارسنجی
به روش کراس ولیدیشن مرتبه  5اجرا شده است.

همانطور که در جدول ( )1دیده میشود ،ماشین بردار پشتیبان با
کرنل غیرخطی و نزدیکترین همسایه با ویژگیهای ارائه شده در این
مطالعه نتایج بهتری را به همراه داشته است.

جدول ( :)1ارزیابی عملکرد طبقهبندیکننده نزدیکترین همسایه
88/2

87/3

89/7

نزدیکترین همسایه وزندار

71/4

75/4

76/2

نزدیکترین همسایه با کرنل کسینوسی

79/3

77/1

78/3

نزدیکترین همسایه با کرنل درجهی دو

88/7

88/0

90/0

نزدیکترین همسایه درشت مقیاس

72/7

75/3

76/4

نزدیکترین همسایه میانه مقیاس

91/2

89/9

90/

نزدیکترین همسایهی ریز مقیاس

جدول ( :)2ارزیابی عملکرد طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبان
شاخص اختصاصیت ()%

دقت ()%

حساسیت ()%

نوع طبقهبندی کننده

78/2

79/3

80/4

ماشین بردار پشتیبان خطی

89/5

90/7

91/3

ماشین بردار با کرنل درجهی دوم

90/2

92/5

93/2

ماشین بردار با کرنل درجهی سوم

73/4

75/3

77/8

ماشین بردار پشتیبان گوسی درشت-
مقیاس

89/2

87/9

83/2

ماشین بردار پشتیبان گوسی میانهمقیاس

92/8

93/3

93/7

ماشین بردار پشتیبان گوسی ریزمقیاس

جدول ( :)3ارزیابی عملکرد طبقهبندی کننده نزدیکترین همسایه بعد از اعمال آنالیز مولفههای اصلی
94/8

96/1

96/2

نزدیکترین همسایه وزندار

92/2

93/3

93/9

نزدیکترین همسایه با کرنل کسینوسی

91/1

91/2

91/7

نزدیکترین همسایه با کرنل درجهی دو

91/2

92/5

93/7

نزدیکترین همسایه درشتمقیاس

93/2

94/1

94/2

نزدیکترین همسایه میانهمقیاس

94/3

95/6

95/9

نزدیکترین همسایهی ریزمقیاس

جدول ( :)4ارزیابی عملکرد طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبان بعد از اعمال آنالیز مولفههای اصلی
شاخص اختصاصیت ()%

دقت ()%

حساسیت ()%

نوع طبقهبندی کننده

94/7

95/2

96/3

ماشین بردار پشتیبان خطی

93/9

94/7

96/6

ماشین بردار با کرنل درجهی دوم

95/2

96/3

96/5

ماشین بردار با کرنل درجهی سوم

85/9

86/7

88/6

ماشین بردار پشتیبان گوسی درشتمقیاس

84/6

86/3

87/8

ماشین بردار پشتیبان گوسی میانهمقیاس

95/6

95/3

95/2

ماشین بردار پشتیبان گوسی ریز مقیاس
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Abstract:

The Brain-Computer Interface in the last decade, the scientific journey has received
increasing attention, and the holding of several international competitions and scientific challenges
around the world is proof of this claim. In this paper, a six-step algorithm is used to classify the
perceptions of limb movements. In the first step, a collection of 288 electroencephalogram data was
collected from the BCI Competition Database of 2005. In the second step, data noise reduction was
performed using a wavelet bank filter. In the third step, the meow and beta rhythms of the signal in the
central region were extracted using a wavelet frequency domain time domain display. In the fourth step,
a set of temporal, frequency, and nonlinear properties were extracted from each sub-band, and in the
fifth step, the feature space was reduced using principal component analysis. In the sixth step, the
feature set was considered as the input of the two nearest neighbor classifiers, the backup vector
machine, and the decision tree. All simulations have been executed and implemented under MATLAB
software. The results show that the support vector machine classifier with nonlinear kernel and nearest
neighbor classifier has an efficiency of more than 80%.
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