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Abstract
In recent years, Brain-Computer Interface (BCI) has been noted as a new means of communication
between the human brain and his surroundings. In order to set up such a system, the collaboration of
several blocks, such as data recording, signal processing and user interface are needed. The signal
processing block, includes two units of preprocessing and pattern recognition. Pattern recognition
block itself involves two phases: feature extraction and classification. In this paper, the sparse
representation based classification (SRC) has been used in the classification block. There are two
important issues in using the SRC. These are creating an appropriate dictionary matrix and adopting
a proper method for finding the sparse solution for an input data. In this research study, the
dictionary matrix is formed by extracting an optimal set of features from the training data. Toward
this goal, the common spatial patterns algorithm (CSP) is first used. Sensitivity to noise and the over
learning phenomena are the main drawbacks of the CSP algorithm. In order to remove these
problems, the regularized common spatial patterns algorithm (RCSP) is employed. In previous studies
in within the BCI framework, the standard BP algorithm has been used to find a sparse solution. The
main disadvantage of the BP algorithm is that the method is computationally expensive. To overcome
this weakness, a recently proposed algorithm namely the SL0 approach is used instead. Our
experimental results show that when the number of training samples is limited, the RCSP algorithm
outperforms the CSP one. Using the features derived from the RCSP, the average detection rate is in
average increased by a factor of 7.53%. Our classification results also show that using the SL0
algorithm, the classification process is highly speeded up as compared to the BP algorithm while an
almost equivalent accuracy is achieved.
Keywords: brain computer interface, motor imagery, regularized common spatial patterns, sparse representation
based-classification, smoothed L0-norm
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چکیده
در سالهای اخیر ،واسط مغز/رایانه ( ،)BCIبه عنوان وسیلهای جدید برای ارتباط بین مغز انسان و محیط اطرافش مورد توجه قرار
گرفتهاست .راهاندازی این نوع سیستمها به همکاری چند بلوک ازجمله بلوکهای ثبت ،پردازش سیگنال و رابط کاربری نیاز دارد.
بلوک پردازش سیگنال شامل بلوکهای پیشپردازش و شناسایی الگو است .بلوک شناسایی الگو نیز از دو مرحلهی استخراج ویژگی و
طبقهبندی تشکیل شدهاست .در این پژوهش ،از طبقهبندی کننده براساس نمایش تنک ( )SRCدر بلوک طبقهبندی استفاده شد.
طبقهبندی کننده براساس نمایش تنک ،دو مرحلهی اساسی تشکیل ماتریس دیکشنری و یافتن پاسخ تنک دادهی ورودی دارد .برای
تشکیل ماتریس دیکشنری که از مرحله استخراج ویژگی به دست میآید ،از الگوریتم الگوهای مکانی مشترک ( )CSPاستفاده شد .از
معایب این الگوریتم ،حساسیت به نویز و مسألهی فرایادگیری است .برای رفع معایب  ،CSPاز الگوریتمهای الگوهای مکانی مشترک
تنظیم شده ( )RCSPاستفاده شد .در مطالعات قبلی در زمینهی  ،BCIبرای یافتن پاسخ تنک از الگوریتم استاندارد  BPاستفاده شده که
از معایب آن ،پیچیدگی محاسباتی و زمانبر بودن آن است .برای رفع معایب این روش ،با توجه به کارایی مناسب روش جدید

SL0

در تعدادی از تحقیقات مشابه ،از این الگوریتم برای محاسبه پاسخ تنک استفاده شد .نتایج حاصل نشان میدهد که الگوریتمهای
 RCSPدر مواردی که دادههای آموزشی کمی موجود است میتواند معایب  CSPرا به خوبی برطرف کند .به طور میانگین استفادهاز
این روش  %1/82بهبود را نسبت به  CSPنشان داد .همچنین الگوریتم  ،SL0علیرغم کاهش قابل مالحظه زمان پردازش در مقایسه با
 ،BPدر صحت تشخیص معادل با آن عمل کردهاست.
کلیدواژهها :واسط مغز/رایانه ،تصوّر حرکتی ،الگوی مکانی مشترک ،طبقهبندی براساس نمایش تنک ،نرم صفر هموار شده
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پیشپردازش سیگنال :پساز ثبيت سيیگنال ،الزم اسيت کيه

 -1مقدمه
بیماریهای مختلفی میتوانند به سیستم عصبی/عضالنی آسيیب

نویزها و آرتیفکتها از آن حذف شود و احیاناً بعضی روشهای

برسانند که مغز ازطریق آن عصبهيا قيادر بيه ایجياد ارتبياط و

آماری مثل سفیدکردن روی آن اعمال شود.

اعمال کنترل با محیط خارج اسيت .بیماریهيای  ،ALS1آسيیب

اسيتخراج ویژگيی :از سيیگنال عياری از نيویز و آرتیفکيت،

ساقه مغز ،2آسیب مغزی نخاعی ،قطع نخاعی و فلج کامل مثيالی

ویژگیهایی استخراج میشود که این ویژگیها میتواند مربيوط

از انواع بیماریهایی است که مسیر عصيبی کنتيرل عضيالت در

به حوزه زمان ،فرکانس و یا ویژگیهای مکانی باشيد .همچنيین

آنها آسیب میبیند .در شرایط حاد بیمياری ،فيرد مبيتال ممکين

میتيييوان از ترکیيييب ایييين ویژگیهيييا نیيييز اسيييتفاده کيييرد

است تمام حرکتهای ارادی خود را از دست بدهد .حتيّا ممکن

(زمانی/فرکانسی ،زمانی/مکانی و غیره).

است روی حرکات چشم و تنفس که اعمالی غیيرارادی هسيتند
نیز تأثیرگذار باشيد .ایين گونيه بیمياران را ،در اصيطالح «قفيل
شده» 3مینامند [ .]7برای جبران فیزیوليوییکی آسيیب وارده در

طبقهبندی سیگنال :برای تعیيین اینکيه سيویه کيدام تکلیي
ذهنی را انجام دادهاست ،بردارهای ویژگی باید دستهبندی شوند.
ارتباط با رایانه :پساز اینکه سیگنالها دستهبندی شيدند ،بيه

اثر این بیماریها ،سه انتخاب بيرای بيازآفرینی عملکيرد طبیعيی

وسیله یک عبارت کنترلی ،برای یيک کياربرد مشيخص اسيتفاده

بیماران وجود دارد:

میشوند.

 )1افزایش قابلیتهای مسیرهای عصبی/عضالنی باقیمانده؛
 )2بازسييازی عملکييرد از دسييت رفتييه ازطریييق تييرمیم یييا
جبرانسازی مسیر عصبی آسیب دیده؛
 )3فراهم آوردن مسیر ارتباطی جدید و غیرماهیچهای بيرای
مغز که از طریيق آن بتوانيد بيه طيور مسيتقیم دسيتورالعملها و
پیامهای کنترلی را به محيیط خيارج ارسيال نمایيد :یيک واسيط
مغز/رایانه.)BCI( 4
واسط مغز/رایانه از مجموعهی سنسورها و اجيزای پيردازش
سیگنال تشکیل شده که فعالیت مغزی فرد را به طور مستقیم بيه
یکسری سیگنالهای ارتباطی یا کنترلی تبيدیل میکنيد .در ایين
سامانه ابتدا باید فعالیت الکتریکيی مغيز را بيا دسيتگاههای ثبيت
امواج مغزی ثبت کرد که معموالً به دلیل دقت زمانی بياال ،ارزان
بودن و نیز استفاده آسان ،از الکتروانسفالوگرافی برای ثبت امواج
مغزی استفاده میشود .الکترودهای  EEGدر سيط پوسيت سير

شکل ( -)1شمای کلی یک سیستم ]3[ BCI

قرار میگیرند و میدان الکتریکی حاصلاز فعالیيت نيورونهيا را
انييدازهگیييری میکنن يد .سيياختار عمييومی یييک سیسييتم واسييط

یکیاز راهکارهای مطرح شده برای دستیابی به سیستمهيای
 BCIمبتنی بير  ،EEGاسيتفادهاز سيیگنالهيای  EEGميرتبط بيا

مغز/رایانه مطابق شکل ( ،)7شامل بخشهای ذیل است [:]3
ثبت سیگنال :سیگنالهای الکتریکی مغز ،به وسيیله روشهيای

فعالیتهای ذهنيی اسيت .بيرای مثيال ،از ایين گونيه فعالیتهيا

تهاجمی یا غیرتهاجمی (الکترودها) ثبت میشوند؛ سيپس ،سيیگنال

میتوان تصوّرات حرکتی اندامهای بدن را نام برد .برای تفکیيک

تقویت و نمونهبرداری میشود.

این فعالیتها به پردازش سط باال و قوی نیاز است کيه عمومياً
1

Amyotrophic lateral sclerosis
Brain Stem Stroke
3
Locked–in
4
Brain Computer Interface

شامل روشهای شناسایی الگو 5است.

2

5

Pattern Recognition
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ورودی به سیستم ،از الگوریتم جدیيد نيرم صيفر هميوار

شيده8

( )SL0اسييتفاده شييد .در ادامييه نحييوهی اجييرای سیسييتم

BCI

( )SRCدر زمینههای مختلفی مانند تشخیص چهره مطيرح شيده

براساس تصوّر حرکت شامل دادگيان ،پیشپيردازش ،اسيتخراج

است .]2[ .طبقهبندی با نمایش تنک سيیگنال شيامل دو مرحليه

ویژگی و طبقهبندی شرح داده شده است .سپس ،نتایج حاصلاز

است )7 :ابتدا داده ورودی با تشکیل مياتریس دیکشينری کيه از

آزمييایشهييا مييورد تحلیييل و بررسييی قييرار گرفت يه و در پایييان،

کنار هم قرار دادن تمامی دادههيای آموزشيی تشيکیل شيده ،بيه

جمعبندی و نتیجهگیری از آنها انجام شده است.

صورت تنک کد میشود؛  )3با این ضرایب تنک و بيا بازسيازی
داده آزمایشی ،طبقهبندی انجام میشود .بنابراین ،تشکیل ماتریس

 -2اجزای یک سیستم

دیکشنری فراکامل از مرحله استخراج ویژگی و یافتن تنيکترین

ازیک سیستم شناسایی الگيو بيرای یيک سیسيتم  BCIبراسياس

نمایش ممکين بيرای داده ورودی بيه سیسيتم از روی مياتریس

تصوّر حرکتی استفاده شد که مشابه هر سیستم شناسایی الگيوی

دیکشنری ،برای ایين طبقهبنيدیکننيده اميری حیياتی محسيوب

دیگر شامل دو بخش اصلی استخراج ویژگی و طبقهبندی است.

میشود.

پیشاز این الزم بود پیشپردازشهایی روی سیگنال انجام شيود.

BCI

در حوزه  ،BCIاخیراً از این طبقهبندیکننده استفاده شده-

پساز معرفی دادگان مورد استفاده ،هریک از بخشهيای فيوق و

است .همچنین گزارش شده که طبقهبندی کننده  SRCدر

روشهای به کار رفته در هر کدام به صورت کامل تعری

شيده

مقایسه با طبقهبندیکننده پرکاربرد  ،LDAکارایی بهتری دارد

است.

[ .]4شین 3در این تحقیق برای استخراج ویژگی و تشکیل
ماتریس دیکشنری از الگوریتم الگوهای مکانی مشترک)CSP( 4

 -1-2معرفی دادگان استفاده شده

که به صورت موفقیت آمیزی در تحقیقات  BCIاستفاده میشود،

در این پژوهش از

استفاده کرد .وی برای یافتن نمایش تنک داده ورودی به سیستم

استفاده شده است [ .]8ایين مجموعيه داده شيامل سيیگنالهای

نیز الگوریتم جستوجوی پایه )BP( 5را به کار گرفت که از

 EEGدو تصوّر حرکتی دست و پای راست بيرای  8نفير اسيت.

معروفترین الگوریتمها برای یافتن پاسخ تنک است.

افراد در حالتی که دستهای آنها بدون حرکت است ،روی یک

دادگان (Data set IVa) BCI competition III

الگوریتم  CSPدو اشکال عمده دارد :اول ،حساسیت باال بيه

صندلی راحت نشسته انيد 775 .الکتيرود  Ag/Agclبيرای ثبيت

نييویز؛ دوم ،مسييألهی فرایييادگیری 6در مييواردی کييه مجموعييه

دادههای  EEGبا استاندارد  70-30استفاده شده است .سیگنالها

آموزشی کوچک باشد .از مهمترین ایرادهيای الگيوریتم  BPنیيز

با فرکانس نمونهبرداری  700هرتر ثبت شده اند.

زمان مورد نیاز آن است که به خصوص با زیاد شدن ابعاد مسأله
معموالً مشکل ساز میشود.

مطابق شکل ( ،)3برای هر تصوّر حرکتی یک نشانه به مدت
 2/8ثانیه نمایش داده شده است.

در این مقاله ،از طبقهبنيدی کننيده  SRCدر چيارچوب یيک
سیستم  BCIبراساس تصوّر حرکتی استفاده شد .بيا هيدف رفيع
معایب یاد شده ،در فياز اسيتخراج ویژگيی از روشهيای بهبيود
الگييوریتم  CSPبييا نييام کلييی  CSPتنظييیم شييده اسييتفاده

شييد7

( ،)RCSPو بييرای اف يزایش سييرعت محاسييبه پاسييخ تنييک داده

شکل ( -)2پارادایم ثبت سیگنال

افراد باید درین ميدت بيه تصيوّر حرکتيی ميورد نظير ميی-
1

Sparse Representation
Sparse Representation-based Classifier
3
Shin
4
Common Spatial Pattern
5
Basis Pursuit
6
Over Learning
7
Regularized Common Spatial Pattern
2

پرداختند .زمان استراحت تا آزمایش بعدی به طور تصادفی بيین
 7/18تا  3/38ثانیه در نظر گرفته شده اسيت .در کيل بيرای هير
8

Smoothed L0-norm
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کالس 740 ،آزمایش صورت گرفته و در مجموع  350آزميایش

 -3-2استخراج ویژگی به روش فیلترهای مکانی

برای هر فرد حاصل شده است.

برای به دست آوردن اطالعات مکيانی نهفتيه شيده در سيیگنال،

مجموعهی آموزشی و آزمون برای افراد مورد آزمون مطيابق
با جدول ( )7بوده که برای هر فرد متفاوت است.

عموماً از فیلترهای مکانی مختل

استفاده میشود .برای رسيیدن

به این هدف ،میتوان از وزندار کردن یيا انتخياب الکترودهيای
مختل

جدول ( -)1ثبتهای آموزشی و آزمون برای افراد مختل

(که نواحی مکانی گوناگونی دارد) استفاده کرد.

روشهای ساده فیلترهای مکانی ،شامل انتخاب کردن بعضی

ay

aw

av

al

aa

افراد

الکترودها مطابق با خصوصیتهای مورد انتظيار از سيیگنالهای

35

81

54

334

715

ثبتهای آموزش

مغزی میشود .در الکترودهای انتخاب شده ،نویز یا فعالیتهيای

383

334

791

81

773

ثبتهای آزمون

پسزمینه غیرمرتبط با هدف مورد نظر کمتر از دیگير الکترودهيا
است .در این روش ،از بقیيه الکترودهيای ثبيت سيیگنال چشيم

 -2-2پیشپردازش

پوشی میشود .برای مثال ،هنگامی کيه روی یيک سیسيتم

در مرجع ثبت دادگان مذکور ،فیلترهای میيانگيذری در مرحليه

براسيياس تصييوّر حرکتييی کييار میشييود ،مييیدانیم کييه طبييق

ثبت سیگنال و دیجیتال کيردن آن بيه کيار رفتيه اسيت .در ایين

خصوصييیات نوروفیزولييوییکی ،سييیگنالهای مييورد نظيير در

پژوهش سیگنالها از یک مرحله پیشپردازش نیز عبور داده شد.

محييدودهی منطقييهی حسييی حرکتييی قييرار دارد .بنييابراین؛ روی

در این قسمت نویزها و آرتیفکتهای مختلفی کيه هيمزميان بيا

الکترودهای  𝐶3و  𝐶4تمرکز میشود [.]5

BCI

سیگنال اصلی ثبت شده و معميوالً باعيب بيروز خطيا در نتيایج

روشهای پیشرفتهتری نیيز بيرای اعميال فیلترهيای مکيانی

میشوند تا حد ممکن حيذف شيدند .ایين بخيش ميیتوانيد از

وجود دارد .در این روشها سیگنال  EEGبيه الگوهيای مکيانی

روشهای سادهای مثل یک فیلتر فرکانسی معمولی تا روشهيای

مطابق با هدف مورد نظر سیستمهای  BCIتجزیه میشود .از این

پیچیدهای مثل فیلترهای وفقی را دربرگیيرد .جهيت پياکسيازی

الگوها ،ویژگیهای مکيانی مناسيب اسيتخراج میشيود .در ایين

سیگنال از یک فیلتر میيانگيذر بيین  5-20هرتيز اسيتفاده شيد.

پژوهش ،الگوریتم الگوهای مکيانی مشيترک ( )CSPبيه عنيوان

براساس مطالعات قبلی [ ،]1فیلتر باترورث مرتبه  8انتخاب شيد.

قييویترین و پرکيياربردترین الگييوریتم اسييتخراج ویژگييی در

محدودهی فرکانسی فوق برای فیلتر میيانگيذر بيا هيدف حفي

سیسييتمهای  ،BCIب يه خصييوص سیسييتمهای براسيياس تص يوّر

باندهای  µو  βانتخاب شيد زیيرا در سيیگنالهيای مربيوط بيه

حرکتی مورد استفاده و بررسی قرار گرفت.

ریتمهای حسی و حرکتی ،عمده انریی سيیگنال در ایين بانيدها
یافت میشود .داده به قطعات  3ثانیهای از  0/8تا  3/8ثانیه بعيداز
محل شروع هر آزمایش (منطبق بر روش برنيده مسيابقات
در دادگيييييييييييييان

IV

Competition

) )]1[ (data set IIaقطعهبندی شد (شکل .)2

 -1-3-2الگوهای مکانی مشترک

BCI

کارایی فیلترهيای مکيانی بيرای بهبيود رزولوشين مکيانی و

BCI

افزایش نسبت سیگنال به نویز در سیگنال  EEGقبالً ثابيت شيده
است [ .]9یک روش از فیلترهای مکانی با نام الگوهيای مکيانی
مشترک است که برای روشهای شناسایی الگو مطرح شدهاست
[ .]70این روش براساس قطيری سيازی هيمزميان دو مياتریس
متقارن حقیقی کار میکند .قطری سازی همزميان اجيازه تجزیيه
سیگنال  EEGخام ،به دو الگوی مجزا از دوکيالس را ميیدهيد.
درین دو الگو به صورت هيمزميان واریيانس یکيیاز کالسهيا

شکل ( -)3قطعهبندی زمانی مورد استفاده

بیشینه و واریانس دیگری کمینه میشود .اگر تنها از فیلترهای بيا
قابلیت تفکیک بیشتر استفاده شود ،ابعاد داده هم کاهش مییابد

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

میرجلیلی :بهبود عملکرد طبقهبندیکننده براساس نمایش تنک در سیستمهای  BCIبا بهسازی فرایند استخراج ویژگی

270

و عملکرد طبقهبندی کننده نیز بهتر میشيود .در تحلیيل  CSPاز

 -2-3-2الگوهای مکانی مشترک تنظیم شده

فیلترهای مکانی  wاستفاده میشود که از آن تيابع هيدف مطيابق

علیرغم کارایی باال ،روش  CSPحساسیت باالیی نسبت به نویز

𝑖𝐶

و مسأله فرایيادگیری ،بيه خصيوص در مجموعيههای آموزشيی

رابطه ( )7اکسترمم میشود .در رابطه ( 𝑋𝑖 ،)7ماتریس داده و
ماتریس کواریانس کالس iام است.
()7

𝑤 𝑤 𝑇 𝑋1𝑇 𝑋1 𝑤 𝑤 𝑇 𝐶1
=
𝑤 𝑤 𝑇 𝑋2𝑇 𝑋2 𝑤 𝑤 𝑇 𝐶2

کوچک دارد .ازین روی ،تنظیم این روش بيا افيزودن اطالعيات
قبلی بيه آن میتوانيد مفیيد باشيد .دو روش بيرای تنظيیم
= )𝑤(𝐽

پیشنهاد شده است [ ]77که توضیحی کوتاه داده میشود.

لوته 1و همکاران به حيل ایين مسياله بهینهسيازی پرداختنيد
[ .]77حل معادله بهینهسازی رابطه ( )7معادل با اکسترمم کيردن
تابع ( )3است.
()3

الف) تنظیم در سطح تخمین ماتریس کواریانس

الگوریتم  CSPنیاز به تخمین ماتریس کواریانس هر کالس دارد.
اگر مجموعه دادهی آموزشيی نيویزی و یيا کيم باشيد ،تخميین
ماتریس کواریانس ضعی

)𝐿(𝜆, 𝑤) = 𝑤 𝑇 𝐶1 𝑤 − 𝜆(𝑤 𝑇 𝐶2 𝑤 − 1

فیلترهای  wکه معادليه  Lرا اکسيترمم میکننيد ،بيه گونيهای
هستند که مشتق  Lنسبت به  wرا صفر میکنند:
( )2

CSP

شده و حالتهای ذهنيی ميورد نظير را

شامل نمیشود .نتیجه آن تولید فیلترهای مکانی ضعیفی است که
قابلیت تفکیک باالیی را ندارند .بنابراین اضافه کردن دانش قبلی
برای بهبود تخمین ماتریس کواریانس اجتناب ناپذیر است .بدین
منظور میتوان از عبارات تنظیم کننده اسيتفاده نميود .مطيابق بيا
[ ]77این کار با معادلههای ( )4انجام میپذیرد:

𝐿𝜕
= 2𝑤 𝑇 𝐶1 − 2𝜆𝑤 𝑇 𝐶2 = 0
𝑤𝜕
𝑤𝜆 = 𝑤 ⇔ 𝐶1 𝑤 = 𝜆𝐶2 𝑤 ⇔ 𝐶2−1 𝐶1

( )4

دراین جا با یک مسأله استاندارد مقادیر ویژه روبهرو هستیم.

𝐼𝛾 𝐶̃𝑐 = (1 − 𝛾)𝐶̂𝑐 +
𝑐𝐺𝛽 𝐶̂𝑐 = (1 − 𝛽)𝑠𝑐 𝐶𝑐 +

𝑐̃𝐶

فیلترهای مکانی که معادله ( )7را مياکزیمم میکننيد ،بردارهيای

در رابطه ( 𝐶𝑐 ،)4ماتریس کواریانس اولیه هير کيالس،

ویژه ماتریس  𝑀 = 𝐶2−1 𝐶1هستند که مطابق با مقادیر ویژه ایين

تخمین تنظیم شده آن I ،ماتریس همانی 𝑠𝑐 ،پارامتر هموار کننده

ماتریس به دست میآیند .بردارهای ویژه به دست آمده از بزرگ

(یک اسکالر) کيه ثابيت مقیياسدهيی نامیيده میشيود 𝛾, 𝛽 ،دو

به کوچيک در مياتریس  Wقيرار داده میشيوند .بيدین ترتیيب،

پارامتر تنظیم کننده (] )𝛾, 𝛽 ∈ [0 1و 𝑐𝐺 مياتریس کواریيانس

ماتریس فیلترهای مکانی 𝑐×𝑐𝑅 ∈ 𝑊 ( cتعداد کانالهيای ثبيت)

عمومی است .پارامتر 𝛾 تخميین کواریيانس اولیيه را مطيابق بيا

حاصل میشود .فیلتر مطابق با بزرگترین مقدار ویژه ،بیشتيرین

ماتریس یکه کاهش میدهد تا بایاس تخمینی که در اثر کم بودن

قابلیت تفکیک برای کالس 7را دارد .در همین زمان فیلتر مکانی

داده آموزشی به وجود میآید را خنثيا کنيد .پيارامتر 𝛽 تخميین

مطابق با کوچکترین مقدار ویژه ،بیشترین قابلیت تفکیک برای
کالس 3را دارد .در روش  𝑁𝑓 ،CSPجفت از ایين فیلترهيا

( 𝑓𝑁

فیلتر ابتدایی و 𝑓𝑁 فیلتر انتهایی) انتخاب شده و از مابقی فیلترها
صرف نظر میشيود ( 𝑐 )𝑁𝑓 ≥ 2و ویژگيیهيای اسيتخراج شيده،
لگيياریتم واریييانس سييیگنال  EEGبعييداز تصييویر شييدن روی
فیلترهای  wاست .بدین ترتیيب ،فیلترهيای مکيانی و بردارهيای
ویژگی مناسب برای تفکیک دادههای دو کالس از هم به دسيت
میآید.

کواریانس اولیه را مطابق با ماتریس کواریيانس عميومی کياهش
میدهد .این کار برای پایداری بیشتر تخمین صورت ميیگیيرد.
ماتریس کواریانس عمومی پيیش فرضيی اسيت در ميورد اینکيه
برای هر حالت ذهنی ماتریس کواریانس چهگونه باید باشد .ایين
ماتریس عموماً با سیگنالهای افيراد مختلفيی کيه آزميایشهيای
یکسانی (برای مثال تصوّر حرکيت دسيت راسيت) روی آنهيا
انجام شده به دست میآیيد .آميوزش فیلترهيای مکيانی بيا ایين
روشها با جيایگيزین کيردن  𝐶1و  𝐶2در الگيوریتم اسيتاندارد
( CSPمعادله ( ،))7با  𝐶̃1و  𝐶̃2انجام میشود.

Lotte

1
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ب) تنظیم در سطح تابع هدف

مورد استفاده قرار میگیرند؛ زیرا ،به ترتیب معادله ( )7را بیشینه

CSP

در این روش بيا هيدف رفيع عیيب فرایيادگیری در روش

CSP

و کمینه میکنند .برای  RCSPبردارهای ویژه متناظر با

استاندارد ،با اضافه کردن یک عبارت تنظیم به تابع هدف اولیيه،

کوچکترین مقادیر ویژه  𝑀1معادله ( )8را کمینه میکنند.

جوابهایی که فیلترهای مکانی به دسيت آميده از آن بيا فير

درعین حال عبارت جریمه (که باید کمینه شود) را بیشینه

اولیه در مسأله هماهنگی ندارند ،جریمه میشيوند [ .]77در ایين

میکنند .بنابراین ،برای به دست آوردن فیلترهایی که همزمان

روش ،تابع هدف اولیه معادله ( )7به معادله ( )8تبدیل میشود.

را بیشینه و  𝐶1را کمینه کنند باید تابع هدف مطابق با معادله

( )8

𝑤 𝑤 𝑇 𝐶1
)𝑤(𝑃𝛼 𝑤 𝑇 𝐶2 𝑤 +

( )70نیز بیشینه شود.
= )𝑤(𝐽𝑃1
𝑤 𝑤 𝑇 𝐶2
)𝑤(𝑃𝛼 +

()70

𝑤 𝑤 𝑇 𝐶1

در رابطه ( P(w) ،)8یک تابع جریمه است که تعیین میکند
که فیلتر مکانی  wچه مقدار با اطالعات جانبی در ميورد مسيأله
هماهنگ است .هرچه  wبیشتير شيرط را بيرآورده کنيد،

)P(w

کوچکتر (میزان جریمه کمتر) است .بنابراین ،برای بیشینه کردن
)𝑤( 𝐽𝑃1باید ) P(wکمینه شود α .یيک پيارامتر تنظيیم اسيت کيه
توسييط کيياربر تعیييین میشييود ( .)α ≤0در ایيين پييژوهش از
جریمههای مرتبه دوم مطابق معادله ( )1استفاده شد.

ماتریس  Kشرط مورد نظر را کيد میکنيد .بيا یيک جریميه
مرتبه  3معادله ( )8به صورت معادله ( )1در میآید.
( )1

𝑤 𝑤 𝑇 𝐶1
𝑤 𝑤 𝑇 𝐶1
=
𝑤)𝐾𝛼 𝑤 𝑇 𝐶2 𝑤 + 𝛼𝑤 𝑇 𝐾𝑤 𝑤 𝑇 (𝐶2 +

با بزرگترین مقادیر ویژه  𝑀2 = (𝐶1 + 𝛼𝐾)−1 𝐶2بهدست
خواهند آمد .به عبارت دیگر در  ،RCSPفیلترهای مکانی بهکار
رفته ،بردارهای ویژه متناظر با بزرگترین مقادیر ویژه دو
ماتریس  𝑀1و  𝑀2هستند .جدول ( )3بهطور خالصه
[.]77
جدول ( -)2تفاوتهای بین تابع هدف و الگوریتم بهینهسازی در

CSP

= )𝑤(𝐽𝑃1

RCSP
𝑤 }𝑤 𝑇 𝐶̃{1,2
𝑇
̃
)𝑤(𝑃𝛼 𝑤 𝐶{2,1} 𝑤 +

تابع هدف

𝑤 𝑤 𝑇 𝐶1
𝑤 𝑤 𝑇 𝐶2

= )𝑤(𝐽

)𝐿𝑃1 (𝜆, 𝑤) = 𝑤 𝑇 𝐶1 𝑤 − 𝜆(𝑤 𝑇 (𝐶2 + 𝛼𝐾)𝑤 − 1

= )𝑤( }𝐽𝑃{1,2

با
𝑇

𝐾‖𝑤‖2

= )𝑤(𝑃
𝑤𝐾 𝑤 =
𝐼𝛾 𝐶̃𝑐 = (1 − 𝛾)𝐶̂𝑐 +
𝑐𝐺𝛽 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐶̂𝑐 = (1 − 𝛽)𝑠𝑐 𝐶𝑐 +

در نهایت با روشی مشابه  ،CSPبا بهینهسازی معادله ( ،)5بيا
مسأله استاندارد مقادیر ویژه مطابق با معادله ( )9روبهرو هستیم:
( )9

بدین ترتیب ،فیلترهای  wبا بهدست آمدن بردارهای ویژه متناظر

دو روش  CSPاستاندارد و ]77[ RCSP

با استفادهاز روش الگرانژ داریم:
( )5

= )𝑤(𝐽𝑃2

تفاوتهای اصلی بین  CSPاستاندارد و  RCSPرا نشان میدهد

𝑤𝐾 𝑇 𝑤 = 𝐾𝑃(𝑤) = ‖𝑤‖2

( )1

𝐶2

𝑤𝜆 = 𝑤 (𝐶2 + 𝛼𝐾)−1 𝐶1

با تغییر تابع هدف ،مسأله مقادیر ویژه نیز تغییر میکند.

جوابهای
مسأله
بهینهسازی

بردار ویژه مطابق با
𝑓𝑁

بزرگترین و

𝑓𝑁

کوچکترین مقادیر
ویژه ماتریس
𝐶2−1 𝐶1

=𝑀

بردار ویژه مطابق با 𝑓𝑁 بزرگترین مقادیر
ویژه ماتریس
𝑀1 = (𝐶2 + 𝛼𝐾)−1 𝐶1

و
𝑀2 = (𝐶1 + 𝛼𝐾)−1 𝐶2

در هييردو روش تنظييیم ،بسييته بييه نييوع تعری ي

ميياتریس

فیلترهای  wکه تابع )𝑤( 𝐽𝑃1را بیشینه میکنند ،بردارهای ویژه

کواریانس عمومی 𝑐𝐺 ،ماتریس کدکننده  Kو اسيتفادهاز یيک یيا

متناظر با بزرگترین مقادیر ویژه  𝑀1 = (𝐶2 + 𝛼𝐾)−1 𝐶1است.

کيرد

چند پارامتر تنظیم ،الگوریتمهای مختلفی میتيوان تعریي

در روش  CSPبردارهای ویژه متناظر با بزرگترین و

[ .]77در ادامه چندین الگيوریتم مختلي

کوچکترین مقادیر ویژه  ،Mهردو به عنوان فیلترهای مکانی

است.

 RCSPبررسيی شيده
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در رابطه ( tr ،)72و  detبه ترتیب عملگرهای رد 4ماتریس

 -3-3-2الگوریتم  CSPمرکب)CCSP( 1
این الگوریتم توسط کانگ 2پیشنهاد شد [ .]73در این الگيوریتم

و دترمینان و 𝑒𝑁 تعداد الکترودهای استفاده شده اسيت .در ایين

تنهييا از پييارامتر 𝛽 اسييتفاده مييیشييود ( .)α = 𝛾 = 0ميياتریس

روش مقدار  𝑠𝑐 = 1فر

میشود.

کواریانس عمومی با استفادهاز مياتریس کواریيانس دیگير افيراد
آزمایش به دست میآید .دو حاليت بيرای تعیيین ایين مياتریس

 CSP -4-3-2با تنظیم تیخونوف)TRCSP( 5

وجود دارد که در ذیل شرح داده میشود.

این الگوریتم برپایه تنظیم تابع هدف بيا جریميههای مرتبيه دوم

الف)  :CCSP1برای رسیدن به تخمین بهینهای از ماتریس
کواریانس در مواردی که دادههای آموزش کم است از ماتریس
کواریانس عمومی استفاده میشود .ماتریس کواریانس عمومی
در این روش ،جمع وزنداری از ماتریس کواریانس دیگر افراد
آزمایش (مطابق با یک فعالیت ذهنی یکسان) است .مقادیر

𝑐𝑠

𝑐𝑁
𝑐𝑁𝑡,

()77

= 𝑐𝑠

و

بيياالیی دارنييد جریمييه میشييوند .عبييارت جریمييه بييه صييورت
𝑤𝐼 𝑇 𝑤 = 𝑤 𝑇 𝑤 =  𝑃(𝑤) = ‖𝑤‖2تعری

میشيود .بيا توجيه

به مطالب قبل (بخيش  ،)3-2-30بيا قيرار دادن  K=Iالگيوریتم
پاسخهایی را که منجر به تولید فیلترهایی با نرم پيایین میشيوند

∑ = 𝑐𝐺

را محدود کند .درنتیجه تأثیر آرتیفکتهيا و دادههيای

𝑖∈Ω

در رابطييه ( 𝛺 ،)77مجموعييه افييراد آزمييایش 𝐶𝑐𝑖 ،ميياتریس
کواریانس کالس  cبرای فرد iام 𝑁𝑐𝑖 ،تعداد سیگنالهای آموزشی
که در تخمین 𝑖𝑐𝐶 استفاده شدهاست 𝑁𝑐 ،تعداد سیگنالهای

 α ≤ 0و  𝑠𝑐 = 1اسييت .در ایيين روش ،جوابهييایی کييه وزن

 TRCSPحاصييل میشييود .انتظييار مييیرود چنييین تنظیمييی،

و 𝑐𝐺 مطابق با معادله ( )77به دست میآیند.
𝑖 𝑖𝑐𝑁
𝐶
𝑐 𝑐𝑁𝑡,

طراحيييی شيييدهاسيييت .در ایييين الگيييوریتم ،γ = β = 0

EEG

که در تخمین 𝑐𝐶 (ماتریس هدف) استفاده شده و 𝑐 𝑁𝑡,تعداد کل
سیگنالهای آموزشی بيرای کيالس  cاسيت (بيرای هميه افيراد
مجموعه 𝛺 و فرد هدف) .بعداز محاسبه ایين مقيادیر ،بيا رابطيه
( )4مقادیر  𝐶̃1و  𝐶̃2محاسبه میشود.

پيرت6

را

کاهش دهد.
 -5-3-2تنظیم مکانی

)SRCSP( 7CSP

آموزش فیلترهای مکانی به روش  CSPبه طور کامل از مکان
قرارگیری الکترودهای ثبت  EEGچشم پوشی میکند .الگوریتم
 SRCSPبا استفادهاز فر

هموار بودن فیلترهای مکانی  wپایه-

گذاری میشود [ .]72برای تضمین این همواری ،از عبارت
جریمه الپالسین ) P(wبا پیروی از ماتریس کد کننده  Kبه شرح

ب)  :CCSP2در این روش هم مانند روش قبل ،ماتریس

معادله ( )74استفاده میشود .در این الگوریتم 0،γ=β=0

کواریانس عمومی از جمع وزندار ماتریس کواریانس دیگر افراد

≤  αو  𝑠𝑐 = 1است.

به دست میآید.

2

این وزن بر اساس همگرایی  3KLبین دادهی افراد به شيرح

()74

‖ 𝑗𝑣 1 ‖𝑣𝑖 −
𝐺(𝑖, 𝑗) = exp (−
)
2
𝑟2

و

𝐺 𝐾 = 𝐷𝐺 −

رابطه ( )73حاصل میشود [.]73
در رابطه ( 𝑣𝑖 ،)74بردار مختصات  2بعدی الکترود iام،
()73

1
)𝑡 𝐾𝐿(𝑗,

∑=𝑍
𝑗∈Ω

و

1
1
𝑖𝐶
𝑐 )𝑡 𝑍 𝐾𝐿(𝑖,

𝐺𝐷 ماتریس قطری به صورت )𝑗  𝐷𝐺 (𝑖, 𝑖) = ∑𝑗 𝐺(𝑖,و

∑ = 𝑐𝐺
𝑖∈Ω

پارامتر ) KL (i, tهمگرایی  KLبین فرد هدف  tو فرد iام
است که با معادله ( )72به دست میآید.
()72

r

پارامتر مشخص کننده فاصله برای دو الکترود است.
با توجه به این روابط ،عبارت جریمه ) P(wبه صورت
معادله ( )78حاصل میشود.

1
) 𝑐𝐶(𝑡𝑒𝑑
( 𝑔𝑜𝑙( = )𝑡 𝐾𝐿(𝑖,
𝑒𝑁 ) + 𝑡𝑟(𝐶𝑐−1 𝐶𝑐𝑖 ) −
2
) 𝑖𝑐𝐶(𝑡𝑒𝑑

()78

2

) 𝑗𝑤 𝑃(𝑤) = 𝑤 𝑇 (𝐷𝐺 − 𝐺)𝑤 = ∑ 𝐺(𝑖, 𝑗)(𝑤𝑖 −
𝑗𝑖,

4

1

Composite Common Spatial Pattern
kang
3
kullback-Leibler
2

Trace
Tikhonov
6
outlier
7
Spatially Regularized CSP
5
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 -4-2طبقهبندی با تکنیک نمایش تنک

()71

یکیاز مباحب مهم در سیستم شناسيایی الگيو ،بعيداز اسيتخراج
ویژگی و انتقال دادهها بيه فضيای ویژگيی ميورد نظير ،طراحيی
مناسب طبقهبنيدی کننيده اسيت .برخيیاز مهمتيرین طبقهبنيدی
کنندهها کيه در سیسيتمهای شناسيایی الگيو ميورد توجيه قيرار
گرفتهاند ،طبقهبندی کننده بیزین ،شبکههای عصبی ،ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMو  LDAاست.
اخیراً طبقهبندی کننده جدید براساس نميایش تنيک (،)SRC
در حوزههای مختل

شناسایی الگو به ویژه تشخیص چهره []2

مطرح شده و کارایی باالتری نسبت به طبقهبندی کنندههای رایج
دارد .در این پژوهش ،از این طبقهبندی کننيده بيرای دسيتهبندی
کالسهای مختل

 𝑠 ∈ 𝑅𝑛×1بردار نمایش تنک داده ورودی  yاست .بعداز حيل
مسأله مینیممسازی نرم صفر s ،بردار نمایش تنک داده ورودی
کالسها ،تابع 𝑛𝑅 → 𝑛𝑅  𝛿𝑖 :بدین گونه تعری

میشود که اگير

𝑖𝛿 بر روی بردار  sاعمال شود 𝑛𝑖 ،تا از مؤلفههای بردار ( sکه بيا
ستونهایی از ماتریس دیکشنری که مربوط به دادههای دسيته iام
است متناظر است) حف شده و سایر مؤلفهها برابير صيفر قيرار
داده میشوند.
()75

𝑇

𝑛𝑅 ∈ ]𝛿𝑖 (𝑠) = [0, … ,0, 𝑠𝑖,1 , … , 𝑠𝑖,𝑛𝑖 , 0, … ,0

در رابطه ( ،𝑛 = 𝑛1 + ⋯ + 𝑛𝐶 ،)75با این اوصاف
)𝑠( 𝑖𝛿𝑋 = 𝑖̂𝑦 ،داده  yرا تنها برحسب ضرایب متناظر با داده-

SRC

ایييده اصييلی در ایيين طبقهبندیکننييده ،نمييایش هيير داده آزمييون
برحسب دادههای آموزشی دسته متناظر با آن است .فر

y

است .بيرای بررسيی میيزان شيباهت داده ورودی بيه هریيک از

استفاده شده است.

 -1-4-2جزئیات روش

𝑠𝑋 = 𝑦 𝑠̂ = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛‖𝑠‖0 subject to

کنیيد

دادههای آموزشی دسته iام در ستونهای ماتریس 𝑖𝑋 به صيورت
𝑖𝑛×𝑚𝑅 ∈ ] 𝑖𝑛 𝑋𝑖 = [𝑥𝑖,1 , 𝑥𝑖,2 , … , 𝑥𝑖,مرتييب شييده باشييند .در
اینجييا 𝑖𝑛 تعييداد دادههييای آموزشييی از کييالس iام اسييت .اگيير
 𝑦 ∈ 𝑅𝑚×1یک داده ورودی متعلق بيه دسيته iام باشيد ،انتظيار
میرود که بتيوان  yرا طبيق رابطيه ( )71بير حسيب سيتونهای
ماتریس 𝑖𝑋 نمایش داد.

های کالس iام بیان میکند .این تابع برای هر  cکالس روی
نمایش تنک داده  yاعمال میشود و در نهایت برچسبی انتخاب
میشود که میزان باقیمانده  𝑟𝑖 (𝑦) = ‖𝑦 − 𝑋𝛿𝑖 (𝑠)‖2را حداقل
کند:
)𝑦( 𝑖𝑟 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑦) = min

()79

𝑖

یافتن پاسخ تنک کار پیچیدهای است ،زیرا نرم صفر پیوسيته
نیست و بهینهسازی آن نیاز به جستوجوی ترکیباتی دارد.

𝑖𝑛

()71

𝑗𝑦 = 𝑠𝑖.1 𝑥𝑖,1 + ⋯ + 𝑠𝑖,𝑛𝑖 𝑥𝑖,𝑛𝑖 = ∑ 𝑠𝑖,𝑗 𝑥𝑖,
𝑗=1

 -2-4-2الگوریتمهای یافتن پاسخ تنک
یک دستگاه معادالت خطی در حالت کلی به صيورت ماتریسيی

در رابطه ( 𝑠𝑖,𝑗 ،)71اعداد اسيکالر هسيتند .فيرم ماتریسيی

 y = Xsقابل بیان است .اگر در این دستگاه تعداد مجهيوالت از

معادلييه ( )71بييه صييورت  y=Xsاسييت .در روش  SRCبييرای

تعداد معادالت بیشتير باشيد ،بيه آن فيرومعین گفتيه میشيود.

رسیدن به این هدف از تکنیک نمایش تنک استفاده میشود .باید

بنابراین ،تعداد پاسخهای  sهایی که در  y= Xsصدق میکنند در

توجه داشت که برچسب داده آزمون برای سیستم مجهول است،

این نوع دستگاه میتواند بیشاز یک باشد .به همین دلیيل ،بيرای

بنييابراین ،ميياتریس  Xبييه صييورت ] 𝐶𝑋  𝑋 = [𝑋1 , … ,تعریيي

انتخاب یکیاز پاسخهای ممکن نیاز است تا قیدهای دیگری بيه

میشود .در این رابطه هر کدام از 𝑖𝑋 ها زیر ماتریسهایی اسيت

مسأله اضافه شيوند .بيه دلیيل مزایيای فيراوان ،پاسيخ تنيک در

که دادههای دسيته iام در آن قيرار دارنيد .در چيارچوب نظریيه

کاربردهای یاد شده ،یکیاز قیدهای متداول برای انتخاب یکیاز

نمایش تنک دادهها ،ماتریس  Xهمان ماتریس دیکشينری اسيت.

پاسخهای دستگاه فراکامل ،قید تنيک بيودن بيه معنيای حيداقل

حال میتوان نمایش تنک داده ورودی  yرا برحسب ستونهيای

کردن نرم صفر است .برای رسیدن به این هدف بایيد معادليهای

ماتریس  Xبه دست آورد.

مشابه با معادله ( )71حل شود.
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منظور از  ‖. ‖0نيرم صيفر بيردار اسيت (تعيداد درایيههيای
ناصفر) ،که تعری
()30

ریاضی آن مطابق معادله ( )30است.

} 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑥) = {𝑖: 𝑥𝑖 ≠ 0که

ستونهای ماتریس دیکشنری است .به عبارت دیگر ،در گام اول
اتمی که بیشتيرین مشيابهت (بيزرگتيرین ضيرب داخليی) بيا
سييیگنال آزمييون را دارد ،انتخيياب شييده و ضييریب آن محاسييبه

ǁ𝑥ǁ0 = |𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑥)|,

نتیجه بهینهسازی معادله ( ،)71پاسخی از دستگاه

274

میشود .در گام بعد ،باقیمانده سیگنال آزمون و اتم اول با بقیيه
y= Xs

اتمها مقایسه شده و مجدداً مشابهترین اتم انتخاب میشيود .بيه

صفر در آن حداقل است .از

همین ترتیب در هر گام ضریب یکیاز اتمها تعیيین میشيود تيا

آنجا که نرم صفر پیوسته نیست ،به دست آوردن پاسخ تنک نیاز

جایی که خطای بازنمایی سیگنال آزمون از حدی کمتر شيود یيا

خواهد بود که تعداد عناصر مخال

به جستوجوی ترکیباتی دارد و حل آن -NPسخت 1است
[ .]74به همین دلیل ،چند روش جایگزین ،برای یافتن پاسخ
تنک پیشنهاد شده که در ذیل به آنها اشاره میشود.
الف) الگوریتم جستوجوی

بودن تضمینی وجود ندارد که پاسخ نهایی مشابه با پاسيخ تنيک

پایه)BP( 2

جستوجوی پایه ( )BPاست که در آن به جيای نيرم صيفر ،از
حداقل کردن نرم یک ،مطابق معادله ( ،)37استفاده میشود.

باشد .به منظور بهبود الگوریتم  MPبا حفي سيرعت بياالی آن،
الگوریتمهای متنوعی پیشينهاد شيده کيه معيروفتيرین آن
متعامد6

MP

( )OMPنام دارد [ .]75در  OMPدر هر گام پساز آنکه

اتم جدید مشخص شد ،از تمام ضرائب قبلی صرف نظر شيده و

𝑠𝑋 = 𝑦 𝑙1 : 𝑠̂ = argmin‖𝑠‖1 subject to

ترکیبی خطی از تمام اتمهای انتخاب شده تا ایين گيام محاسيبه

درمیان الگوریتمهای بازسازی ،مینیمم کردن نرم یک توسيط
کاندس 3ارائه شده [ ]78که یک الگوریتم نزدیک به بهینه اسيت
و نسبت به سایر روشها دارای دقت بهتر ولی سرعت پایینتری
است .مسأله بهینهسازی رابطه ( )37به راحتی قابل تبدیل به یک
مسأله خطی است .به همین دلیل با روشهای مختلفی که بيرای
مسایل خطی پیشنهاد شده قابل حل است .ثابيت شيده کيه اگير
تعداد عناصير مخيال

الگوریتم  MPبه سبب آنکه در هر گام به یک جستوجيوی
ساده نیاز دارد ،معموالً بسیار سریع است .امّيا بيه دلیيل حيریص

یکیاز معروفترین ابزارها برای یيافتن پاسيخ تنيک ،الگيوریتم

()37

آنکه تعداد مشخصی از اتمها دارای ضریب مخال

صفر شوند.

صيفر در پاسيخ تنيک از حيدی کيه بيه

همبستگی میان اتمها (ستونهای) دیکشنری  Xوابسته است کم-
تر باشد ،پاسخ رابطه ( )37دقیقاً برابر با پاسخ تنيک بيا حيداقل-
سازی نرم صفر است [.]71

میشود که کمترین خطا را برای بازنمایی سیگنال آزمون داشيته
باشد.
ج) الگوریتم نرم صفر هموار شده ()SL0

یکی دیگر از الگوریتمهای مناسب برای یافتن پاسخ تنيک ،نيرم
صفر هموار شده ( )SL0نام دارد کيه توسيط بابياییزاده معرفيی
شدهاست [ .]79در این روش تالش بير آن اسيت تيا از حيداقل
کردن خود نرم صفر استفاده شود .ایرادی که برای حداقل کيردن
نرم صفر وجود دارد آن است که تابع نرم صفر پیوسته نیست .به
همین دلیل ،پیشنهاد شده تا به جای نرم صيفر از تيابع هميواری
استفاده شود که تقریبی از نرم صيفر را نتیجيه میدهيد .بيه کيار

ب) الگوریتم جستوجوی تطابق)MP( 4

یکیاز مهمترین ایرادهای الگوریتم  BPزمان مورد نیاز آن اسيت
که معموالً و به ویژه با زیاد شدن ابعاد مسأله مشيکلزا میشيود.
یکیاز سریعترین روشها برای تخميین پاسيخ تنيک ،الگيوریتم
جستوجوی تطابق ( )MPنام دارد [.]71
ذات این روش حریصانه 5است و تالش میکنيد تيا در هير

بردن تابع هموار اجازه استفاده از روشهای مبتنيی بير گرادیيان
برای مینیمم سازی نرم صفر را امکانپذیر میسازد.
نرم صيفر بيردار 𝑇] 𝑛𝑠  ،𝑠 = [𝑠1 , … ,تعيداد مؤلفيههای غیير
صفر این بردار است .به عبارت دیگر اگر فر
()33

کنیم:

𝑠≠0
𝑠=0

1
{ = )𝑠(𝑉
0

گام تنها ضریب یکیاز اتمها را مشخص کنيد .منظيور از اتمهيا

آنگاه نرم صفر  sبرابر با ) 𝑖𝑠(𝑉 𝑖𝑛∑ =  ‖𝑠‖0است .به طيور

1

واض ناپیوستگی نرم صفر معلول ناپیوسيتگی تيابع ) V(sاسيت.

)NP-hard (Non-deterministic Polynomial-time hard
Basis Pursuit
3
Candes
4
Matching Pursuit
2

Greedy
Orthogonal matching pursuit

5
6
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اگر این تابع با تابعی هميوار جيایگيزین شيود ،آنگياه تخميین

گرادیان و تصویر کردن با چند تکيرار اسيتفاده میشيود .یکيیاز

هموار نرم صفر به دسيت میآیيد .توابيع گونياگونی بيرای ایين

مزایای  SL0سرعت باالی آن است .عالوه بر این ،از آنجا که در

منظور میتوان استفاده نمود کيه بيه نظير میرسيد مناسيبترین

این روش سعی بر مینیمم کردن نرم صفر است ،توقع میرود تيا

انتخاب ،قرینه تابع گوسی با میانگین صفر است .در این صورت

مسایل تنک پیچیدهتری با این الگوریتم قابل حل باشند.

داریم:
−|𝑠|2

()32

)⁄ 2
𝜎2

( 𝑓𝜎 (𝑠) = exp

آنگاه:

به طور کلی دریک سیستم  ،BCIپساز ثبت سيیگنال ،بيرای بيه
s=0
s≠0

()34

1
0

{ = )𝑠( 𝜎𝑓 lim

𝜎→0

درنتیجييه lim 𝑓𝜎 (𝑠) = 1 − 𝑉(𝑠) ،اسييت .بنييابراین ،اگيير
𝜎→0

کنیم ) 𝑗𝑠( 𝜎𝑓 𝑗𝑛∑ = )𝑠( 𝜎𝐹 داریم:

فر
()38

𝑛

lim 𝐹𝜎 (𝑠) = ∑ (1 − 𝑉(𝑠𝑗 )) = 𝑛 − ‖𝑠‖0
𝑗=1

()31

𝜎→0

)𝑠( 𝜎𝐹 ‖𝑠‖0 ≈ 𝑛 −

از آنجا که این تابع جدید هموار است به سادگی میتوان آن
را بهینهسازی نمود .اگر  σرا در رابطه ( )31به سمت صفر میيل
دهیم ،عالمت تقریب به تساوی تبدیل میشود .بنيابراین بیشيینه
کردن تابع )𝑆( 𝜎𝐹 برای  σکوچک معادل بيا حيداقل کيردن نيرم
صفر است.
𝑠𝑋 = 𝑦 (SL0): 𝑆̂0 = Maximiz 𝐹𝜎 (𝑆) s. t.

با این وجود اگر تابع مفرو

دست آوردن دستورهای کنترلی الزم برای کنترل وسایل مختل
از روی سیگنال  ،EEGالزم اسيت پردازشهيای الزم روی ایين
سیگنالها صورت گیرد .در بخش قبل پیشپردازشهيای انجيام
شده روی سیگنال بیان شد .در اداميه رونيد انجيام آزمایشهيای

آنگاه )𝑠( 𝜎𝐹  𝑛 −میتواند تخمین نرم صفر  sباشد.

()31

 -3مراحل انجام آزمایشها

به اندازه کافی هميوار نباشيد

صورت گرفتيه بيا الگوریتمهيای مختلي

اسيتخراج ویژگيی و

طبقهبندی بیان شده است.

 -1-3استخراج ویژگی
بعداز مرحله پیشپردازش ،نوبت به مرحله استخراج ویژگیهای
مناسب از سیگنال میرسد .در این مرحله از الگيوریتم الگوهيای
مکانی مشترک ( )CSPو گونههای بهبيود یافتيه آن بيا نيام کليی
الگوهای مکانی مشترک تنظیم شيده ( )RCSPاسيتفاده شيد .در
این روشها بعداز بيه دسيت آميدن مياتریس فیلترهيای مکيانی
𝑐×𝑐𝑅 ∈ 𝑊 ( cتعداد کانالهای ثبت) ،برای استخراج ویژگی از
روی سیگنالهای خام ،باید  nجفت از این فیلترها انتخاب شود.
برای انتخاب مناسب عدد  ،nبرای nهای مختل

آزميایشهيای

ممکن است در بهینهسازی آن برای مجموع عناصير یيک بيردار،

الزم صورت گرفت که برای اکثر الگوریتمها بیشتيرین صيحت

اکسترممهای محلی زیادی وجود داشته باشد .به هميین دلیيل از

تشخیص برای  2الی  8جفت فیلتر حاصل شد .برای مثال نتيایج

یک روش درشت به ریز برای بهینهسيازی اسيتفاده میشيود .در

این آزمایش بيرای الگيوریتم  CCSP1در شيکل ( )4نشيان داده

این روش ،ابتدا تابع بسیار همواری انتخاب میشود (گوسيی بيا

شدهاست.

واریانس بزرگ) تا تنها یک اکسترمممحلی داشيته باشيد .پيساز

با توجه به نتایج به دسيت آميده ،از  2جفيت فیلتير مکيانی

یافتن مکان اکسترمم ،در گام بعدی از این مکان برای مقدار دهی

مطابق با  2تا از اولین و  2تا از آخرین فیلترهای ماتریس  Wکيه

اولیه دریک تابع که به نرم صفر نزدیکتر شده (واریانس کاهش

به ترتیب دارای بیشترین قابلیت تفکیک برای کالسهای  7و 3

یافته) استفاده میشود .به همین ترتیب ،در هر گام از نتیجه قبلی

است استفاده شد .الزم به یاد آوری است ،نتیجهی به دست آمده

استفاده شده و تابع به نرم صفر نزدیکتر میشود .اثبات شده که

(انتخيياب  2جفييت فیلتيير) ،بييا نتیجييهی مطالعييات مشييابه قبلييی

با انتخاب صحی واریانسهيا ،در بینهایيت (واریيانس صيفر)،

[ ،]72،73،77همخوانی دارد.

پاسخ به دست آمده به پاسخ تنک همگرا میشيود .در الگيوریتم
 SL0بيرای بهینيهسييازی تيابع در هير گييام از الگيوریتم کيياهش

در روش  ،CSPویژگیهای استخراج شده ،لگاریتم واریانس
سیگنال  EEGبعداز تصویر شدن روی فیلترهای  wاست.
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در شکل ( c ،)8برابر با تعداد کانالهای ثبت سیگنال t ،برابير
با تعداد نمونههای زمانی اسيتفاده شيده ( 3ثانیيه سيیگنال300 ،
نمونه) n ،تعداد زوج فیلترهای انتخيابی ( 2جفيت) i ،برچسيب
کالسها ( 7یا  )3و  Tعالمت ترانهاده ماتریس است.
 -1-1-3انتخاب پارامترهای تنظیم
در الگوریتمهای مختل

 ،RCSPپارامترهای تنظیم α ،β ،γ

وr

وجود دارد .کانگ 1روش مشخصی برای انتخاب ایين پارامترهيا
شکل ( -)4میزان درصد صحت تشخیص بهازای زوج
فیلترهای مختل

برای الگوریتم CCSP1

ارائه نداده و نتایج حاصلاز انتخاب چندین مقدار مختل
این پارامترها را ارائه کردهاست [.]73

لوته2

بيرای

بيرای انتخياب ایين

پارامترها از روش ارزیابی متقابل روی داده آموزشی و طبقهبندی
سپس  1بردار ویژگی برای هر نفر حاصل شد که بيه عنيوان

کننده  LDAاستفاده کرد [.]77

ماتریس دیکشنری طبقهبنيدی کننيده  SRCدر مياتریس  Xقيرار

در ایين پييژوهش ،بييرای انتخيياب ایيين پارامترهييا ،از روش

گرفت .در شکل ( )8مراحل به صورت روندنما ،مشخص است.

ارزیيييابی متقابيييل بيييه روش  10-Foldروی داده آموزشيييی و
طبقهبندی کننده  SRCاستفاده شد .بدین منظور ،مقيادیر  βرا در

سیگنالهای قطعهبندی شده 𝑡×𝑐𝑅 ∈  𝑋iها و
تشکیل ماتریس کواریانس کالسها

𝑐×𝑐𝑅 ∈ 𝐶i

بازه [ ]0 0/9با گام  ،0/7مقادیر  αرا در رنج [... ،70-7

-70 ،70-9،

 ،]70مقادیر  rبرابر بيا []0/07 ،0/08 ،0/7 ،0/8 ،0/5 ،7 ،7/3 ،7/8
تغییر داده و با اعمال این روش پارامترهيایی کيه بهتيرین دقيت

تشکیل ماتریس  𝑀 = 𝐶2−1𝐶1برای الگوریتم
 CSPو ماتریسهای  𝑀1 = (𝐶2 + 𝛼𝐾)−1 𝐶1و
 𝑀2 = (𝐶1 + 𝛼𝐾)−1 𝐶2برای الگوریتمهای

RCSP

تشخیص در مجموعه آموزشی را داشتند انتخاب شد .برای مثال،
نتایج بهترین پارامتر  βبه دست آمده با این روش ،برای الگوریتم
 CCSP1برای فرد  aaدر شکل ( )1آمده است.

حل مسأله مقدار ویژه ماتریسهای  Mو به دست
آوردن ماتریس فیلترهای مکانی 𝑐×𝑐𝑅 ∈ 𝑊

تشکیل ماتریس فیلترهای  CSPبا انتخاب  nزوج

فیلتر ( در این پژوهش ،)n=3

𝑛𝑊𝑐𝑠𝑝 ∈ 𝑅𝑐×2

] 𝑐𝑤 𝑊𝑐𝑠𝑝 = [𝑤1 , … , 𝑤𝑛 , 𝑤𝑐−𝑛+1 , … ,

ویژگیهای استخراج شده از سیگنال خام اولیه

𝑡×𝑐𝑅 ∈  𝑋iبه صورت:
𝑇
𝑝𝑠𝑐𝑊(𝑟𝑎𝑣(𝑔𝑜𝑙 ≔ 𝑇×𝑛∈ 𝑅2
)) 𝑖𝑋

شکل ( -)6میزان صحت طبقهبندی الگوریتم  CCSP1به ازای
βهای مختل

برای فرد  aaبا

الگوریتم BP

𝑝𝑠𝑐

𝑖𝑋

شکل ( -)5روندنمای روال استخراج ویژگی به
روشهای  CSPو RCSP

1

Kang
2
Lotte

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان 7292

271

 -2-3طبقهبندی

افزایش درصد صحت ناشیاز اعمال روشهای  RCSPنیز بیيان

در مرحلهی طبقه بندی ،از طبقهبندی کننده براساس نمایش تنک

شدهاست.

( )SRCاستفاده شيد .بيرای تشيکیل مياتریس دیکشينری کيه از
مرحله استخراج ویژگيی حاصيل میشيود ،از الگيوریتم الگيوی
مکانی مشترک ( )CSPو گونههای بهبيود یافتيه آن بيا نيام کليی
 RCSPاستفاده شد.
برای یيافتن نميایش تنيک داده ورودی بيه سیسيتم هيم از
الگوریتمهای جستوجيوی پایيه ( ،)BPجسيتوجيوی تطيابق
عمود ( )OMPو نيرم صيفر هميوار شيده ( )SL0اسيتفاده شيد.
الگوریتم ذیل روش طبقهبندی را به طور خالصه بیان میکند.
الگوریتم طبقهبندی براساس نمایش تنک ()SRC
ورودی :ماتریس دیکشنری  Xو داده ورودی y



نرمالیزه کردن ستونهای ماتریس  Xبا تعری

به دست آوردن نميایش تنيک داده آزميون بيا یکيیاز
روشهای  OMP ،BPو یا



نرم دو

SL0

تعریف ماتریس  δiبرای تمام کالسها
T

δi (s) = [0, … ,0, si,1 , … , si,ni , 0, … ,0] ∈ Rn
 محاسييبه باقیمانييده ) ri (yبييرای تمييام کييالسهييا
ri (y) = ‖y − Xδi (s)‖2
خروجی :برچسب داده Class(y) = min ri (y) ،y
i

درنهایت روندنمای شکل ( ،)1روال کلی آزمایشها را بیيان
میکند.

 -3-3نتایج
جهت رسیدن به یک ارزیابی مطمئن ،برای هير سيیگنال آزميون
عمل طبقهبندی بیست مرتبه تکرار شد .نتایج بیست مرتبه تکرار

شکل ( -)7روندنمای روال کلی مراحل انجام آزمایشها

طبقهبندی کنندههای  SRCبه صورت میانگین و انحيراف معیيار

برای مقایسه شيهودیتر نتيایج ،مقيادیر میيانگین و انحيراف

درصييد صييحت طبقهبنييدی در جييدول ( )2و ( )4وجييدول ()5

معیار درصد صحت طبقهبندی برای افيراد مختلي

بيه صيورت

نشان داد شدهاست.

نمودار میلهای در شکلهای  5تا  70رسم شدهاست.

مقادیر بهینه پارامترهای تنظیم الگوریتمهای  RCSPنیز برای

نتایج حاصل در جدول ( )2و نمودار میلهای شکل ( ،)5با

در جدولها ارائه شدهاست .همچنین با توجه

طبقهبندی کننده  SRCکه از الگوریتم  BPبرای یافتن پاسخ تنک

حالتهای مختل

به پراکندگی نتایج بین سویههای مختل  ،بيرای بررسيی میيزان
بهبييود الگوریتمهييای  RCSPنسييبت بييه  ،CSPمیييزان میييانگین

استفاده میکند به دست آمد.
مشاهده میشود باالترین دقت تشخیص در همهی افراد با
الگوریتمهای  RCSPبه دست آمده است.
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جدول ( -)3نتایج درصد صحت طبقهبندی کننده  SRCبا الگوریتم ( BPمیانگین±انحراف معیار) به ازای الگوریتمهای
سویهها (آموزش)
CSP
CCSP1
بهترین β
CCSP2
بهترین β
TRCSP
بهترین α

aa
()715

al
()334

av
()54

aw
()81

17/4±0

95/3±0

15/5±0

15/7±0

14/3±0

10±7/53

95/4±0/51

13/8±7/81

54/9±0/99

55/8±7/1

0 /3

0 /7

0 /7

0 /7

0 /4

10/5±3/38

95/7±0/1

15/3±7/11

11/7±3/92

52±2/72

0 /8

0 /8

0 /7

0 /3

0 /1

12/4±7/41

95/1±7/1

15/2±7/13

15/3±4/07

13/5±2/34

70-5

70-70

70-1

70-1

70-4

12/8±7/1

SRCSP
بهترین ( αو )r

SRCSP

-70

(  70و )0/08

TRCSP

CCSP2

95/1±7/49

15/7±7/87

15/3±2/28

-8

-1

-1

(  70و )0/08

CCSP1

(  70و )0/7

CSP

mean

ay

av

al

نسبت به CSP

0
1/19±70/22
2/7±5/15
3/01±2/14

18/7±8/5

(  70و )0/7

3/18±4/25

-1

(  70و )0/ 8

در جدول ( )4و نمودار میلهای شيکل ( ،)9نتيایج حاصيلاز
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

aw

میانگین افزایش دقت

ay
()35

الگوریتمها

CSP

aa

الگوریتمهای  ،CSPبا طبقهبنيدی کننيده  SRCکيه از الگيوریتم
 OMPبرای یافتن پاسخ تنک استفاده میکند به دست آمد.
همان طور که در این نتایج مشاهده میشود ،بياالترین دقيت
تشخیص در همه افراد با الگوریتمهای  RCSPبه دست آمد .بيه
طور میانگین افزایش دقت باالی  %2/99نسبت به  CSPاستاندارد
با الگوریتم CCSP1به دست آمد .این افزایش دقيت در فيرد

که تنها  35سیگنال برای آموزش سیستم داشت ،برابير بيا %72/1
نسبت به  CSPو با  CCSP1حاصل شد.
TRCSP

SRCSP

CCSP2

CCSP1

CSP

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58

شکل ( -)8میزان میانگین و انحراف معیار درصد صحت
طبقهبندی برای افراد مختل

با الگوریتم

BP

به طور میانگین افزایش دقت %1/19نسبت به  CSPاستاندارد
با الگوریتم  CCSP1به دست آمد .این افزایش دقت در افرادی
که داده کمی برای آموزش آنها موجود بود قابل مالحظه است.
به طوری که در فرد  ayکه تنها  35سیگنال برای آموزش سیستم
داشت ،افزایش دقت  %34/2نسبت به  CSPو برای افراد  awو
 avکه تعداد سیگنالهای آموزشی آنها برابر با  81و  54است،
این افزایش دقت  %1/5و  %2/1است .در هر سه نفر ،این افزایش
دقت با  CCSP1حاصل شد .برای افراد  aaو  alکه تعداد نمونه
آموزشی مناسبی برای آموزش داشتند ،افزایش دقت چشمگیری
نسبت به  CSPحاصل نشد.

ay

mean

ay

aw

av

al

aa

شکل ( -)9میزان میانگین و انحراف معیار درصد صحت
طبقهبندی برای افراد مختل

با الگوریتم

OMP
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جدول ( -)4نتایج درصد صحت طبقهبندیکننده  SRCبا الگوریتم ( OMPمیانگین±انحراف معیار)

به ازای الگوریتمهای CSP

سویهها (آموزش)

aa
()715

al
()334

av
()54

aw
()81

ay
()35

CSP

18/3±0

95/3±0

12/5±0

50/5±0

12±0

15/9±3/88

95/5±7/22

13/8±3/15

54/7±3/27

51/1±7/98

0 /7

0 /7

0 /9

0 /7

0 /7

19/3±2/1

91±7/18

18/8±3/1

11/1±3/2

52/2±3/41

0 /4

0 /8

0 /7

0 /9

0 /8

15/4±3/31

95/5±7/84

18/5±3/44

11/84±3/99

17/2±2/35

70-1

70-1

70-70

70-1

70-4

الگوریتمها

CCSP1
بهترین β
CCSP2
بهترین β
TRCSP
بهترین α
SRCSP
بهترین ( αو )r

13/2±3/5

99/7±7/32

-4

-9

(  70و )0/7

18/2±3

(  70و )7/8

-8

(  70و )0/07

میانگین افزایش دقت
نسبت به CSP

0

15/3±2/32

12/4±2/17

-1

-8

(  70و )0/8

(  70و )0/8

2/99±8/18
3/2±8/34
0/74±3/14
7/41±2/82

برای افراد  awو  avکه به ترتیب تعداد سیگنالهای آموزشی

همان طور که در این نتایج مشاهده میشود ،بياالترین دقيت

آنها برابر با  81و  54است ،این افيزایش دقيت در هير دو نفير

تشخیص در همه افراد با الگوریتمهای  RCSPبه دست آمد .بيه

برابر با  % 2/2و  %3به ترتیب با  CCSP1و  TRCSPاست .برای

طور میانگین افزایش دقت باالی  %1/82نسبت به  CSPاستاندارد

عمل نموده ،افزایش  %1/7در صحت

در فيرد ay

فرد  aaنیز که  CSPضعی

تشخیص با  SRCSPبه دست آمد .در مجميوع اسيتفادهاز

OMP

به جای  BPبه طيور میيانگین حيدود  %3از صيحت تشيخیص
کاسته است.

که تنها  35سیگنال برای آموزش سیستم داشت ،برابير بيا %33/7
نسبت به  CSPو با  CCSP1حاصل شد.
برای افراد  awو  avکه به ترتیب تعداد سیگنالهای آموزشی

در جدول ( )8و نمودار میلهای شکل ( ،)70نتيایج حاصيلاز
الگوریتمهای  ،CSPبا طبقهبنيدی کننيده  SRCکيه از الگيوریتم
 SL0برای یافتن پاسخ تنک استفاده میکند به دست آمد.
CCSP2

CCSP1

CSP

ay

aw

av

al

aa

شکل ( -)11میزان میانگین و انحراف معیار درصد صحت
طبقهبندی برای افراد مختل

با الگوریتم

آنها برابر با  81و  54است ،این افزایش دقت به ترتیب برابر بيا
 %1/3و  %2و با  CCSP2و  CCSP1است.
بييرای فييرد  alنیييز ،افييزایش  %1/8در صييحت تشييخیص بييا
 CCSP2به دست آمد .مشاهده میشود ،استفادهاز  SL0به جيای

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
mean

با الگوریتم  CCSP1به دست آمد .این افزایش دقيت

SL0

 BPبه طور میانگین حدود  %7و به جيای  OMPحيدود  %3بيه
صحت تشخیص افزوده است.
 -1-3-3ارزیابی الگوریتمهای

RCSP

هدف از اسيتفاده الگوریتمهيای  ،RCSPرفيع معایيب الگيوریتم
اسييتاندارد ( CSPحساسييیت بييه نييویز و مسييأله فرایييادگیری در
مجموعههای آموزشی کوچيک) و تشيکیل مياتریس دیکشينری
قوی برای  SRCبود .نتایج به دست آمده در جدول ( )2و ( )4و
( ،)8نشان میدهيد کيه در اکثریيت ميوارد بيیشتيرین صيحت
تشخیص طبقهبندی با الگوریتمهای  RCSPبدست آميده اسيت.
به طور میانگین افيزایش دقتيی بياالی  %1نسيبت بيه الگيوریتم
استاندارد  CSPحاصل شد .این افزایش دقت در افرادی کيه داده
کمی برای آموزش آنها موجود بود ،بيه بياالی  %34نسيبت بيه
 CSPرسید که قابل مالحظه است.
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جدول ( -)5نتایج درصد صحت طبقهبندی کننده  SRCبا الگوریتم ( SL0میانگین±انحراف معیار) به ازای الگوریتمهای
aa
()715

al
()334

av
()54

aw
()81

ay
()35

12/3±0

97±0

15/4±0

11/5±0

15/2±0

12/4±7/3

91/8±0/97

17/4±7/83

52/1±0/11

90/4±0/4

0 /2

0 /4

0 /7

0 /3

0 /7

19/2±03/95

91/8±7/01

10±0/93

54±0/29

50/1±3/81

0 /1

0 /4

0 /1

0 /9

0 /7

14/1±3/21

92/7±3/03

11/3±7/03

50/5±0/5

14/5±4/31

سویهها (آموزش)
الگوریتمها
CSP
CCSP1
بهترین β
CCSP2
بهترین β
TRCSP
بهترین α
SRCSP
بهترین ( αو)r

-70

-9

70

-70

70

-4

70

14/1±3/14

92/7±7/51

18/1±7/3

57/5±0/1

-9

-5

-1

-1

-4

(  70و )7/8

 -2-3-3ارزیابی الگوریتمهای مختلف

(  70و )0/8

نسبت به CSP

0
1/82±5/82
4/12±1/74
3/4±3/59

70

18/7±4/3

(  70و )7/3

میانگین افزایش دقت

-8

70

(  70و )7/3

3/88±2/14

(  70و )0/7

برای بررسی میزان پیچیدگی محاسيباتی

SRC

CSP

الگوریتمهيای SRC

برای ارزیابی طبقهبندی کننده  SRCکه از الگوریتمهای مختلي

باید مرتبه محاسباتی آنها محاسبه شود .بدین منظور ،زمان مورد

برای یافتن پاسخ تنک  OMP ،BPو  SL0استفاده میکند ،نتيایج

نیاز بيرای اجيرای الگوریتمهيا بيه عنيوان معیياری از پیچیيدگی

میانگین درصد صحت تشخیص به دست آمده بيا الگوریتمهيای

محاسباتی بیان شد .در جدول ( )1زمان مورد نیاز برای به دست

 CSPو  RCSPدر جدول ( )1گزارش شدهاست.

آوردن پارامترهای تنظیم کننده بهینه با روش ارزیابی متقابل و در

قبلی ،نتایج کار مشابهی که توسط لوته [ ]77انجام شيده نیيز در
جدول ( )1ارائه شدهاست .لوته در تحقیيق خيود الگوریتمهيای
 CSPو  RCSPذکيير شييده را بييا طبقهبندیکننييده  LDAمييورد
بررسی قرار داده است.

جدول ( -)7زمان مورد نیاز برای پارامترهای تنظیم کننده بهینه
با روش ارزیابی متقابل ( )10-foldبا الگوریتمهای ( SRCثانیه)
Alg

SRC
Alg

همچنین برای مقایسه نتایج حاصلاز این پژوهش با کارهای

جدول ( )5مدت زمان یک مرحله آزمون ارائه شده است.

CCSP1

CCSP2

TRCSP

SRCSP

Sub

جدول ( -)6میانگین درصد صحت طبقهبندیکنندههای  LDAو

SRC

aa

815/8

838/5

411

2197/2

al

859/1

145/9

189/8

8415/8

av

281/2

219/7

344/2

3302/3

aw

277/3

350/1

788/1

7832/5

340/8

347/4

15/8

511/1

311/4

779/8

7339/2

742/8

7813/1
119/4

الگوریتمها

 SRCبا

 SRCبا

 SRCبا

BP

OMP

SL0

CSP

11/79

11/3

18/84

11/39

CCSP1

53/55

50/79

52/01

11/19

ay

CCSP2

19/39

15/8

50/31

18/1

aa

394/5

TRCSP

15/38

11/24

11/94

11/95

al

318/1

382/1

SRCSP

15/54

11/11

15/09

15/13

av

382/4

305/4

11/3

aw

300/2

714/7

80/5

142/4

ay

797/1

711/1

22

491/1

aa

751/3

717/4

91/1

512/9

al

791

713/1

738

7717/1

av

 %8در میزان میانگین صحت تشخیص بهتر از طبقهبنيدی کننيده

781/8

713

89/3

109/3

aw

پرکاربرد  LDAعمل نمودهاست.

715/7

711/3

43/1

822/8

ay

712/2

715/1

31/1

425/1

نتایج به دست آميده از الگوریتمهيای مختلي

]77[ LDA

BP

OMP

 SRCنشيان

میدهد که الگيوریتم  SL0در صيحت تشيخیص ،معيادل بيا دو
الگوریتم  OMPو  BPعمل نميوده و در مجميوع SRC ،حيدود

SL0
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جدول ( -)8میانگین و انحراف معیار زمان مورد نیاز یک مرحله
آزمون الگوریتمهای  SRCبا الگوریتمهای ( RCSPمیلی ثانیه)
 SRCبا

الگوریتمها

BP

 SRCبا

OMP

 SRCبا

SL0

CSP

343/5 ±77/2

73/1 ±0/2

4 ±7

CCSP1

751/4 ±77/3

5/5 ±0

2/5 ±7/9

CCSP2

751/5 ±21/3

9/3 ±7/7

4/2 ±3/7

TRCSP

344/4 ±72/5

73/1 ±0

2/1 ±7/7

SRCSP

380 ±71/9

73/1 ±0

2/1 ±7/1

تمييييامی آزمایشهييييا در سیسييييتمی بييييا مشخصييييات
 Intel Core i5 2410Mبا پردازنيده  2.30 GHzو

4 GB RAM

با نرمافزار ) MATLAB (R2012aورین  1/74انجام شد.

راسيت انجييام شييد (کييالس  7دسييت راسييت و کييالس  3پييای
راست).
مطابق با انتظار ،الکترودهایی که بیشتيرین وزن را دارنيد در
مناطق نزدیيک بيه الکتيرود  𝐶3مشياهده شيدند (منطقيه حسيی
حرکتی).
هنگامی کيه از یيک سیسيتم  BCIبراسياس تصيوّر حرکتيی
اسيييتفاده ميييیشيييود ،طبيييق خصوصيييیات نوروفیزوليييوییکی،
سیگنالهایی که در اثر تصوّر حرکت دست یا پای راست حاصل
میشود ،در قسمت چپ مرکز حرکتی رخ میرهند ،لذا این امير
با خصوصیات نوروفیزولوییکی مسأله مطابقت دارد.
فیلتر اول ()n=1

فیلتر آخر ()n=118

نتایج حاصل در جيدول ( ،)5نشيان میدهيد کيه در مرحليه
آزمون ،الگوریتم  SL0نسبت به الگيوریتم  BPحيدود  80تيا 10
CSP

برابر و نسبت به الگوریتم  OMPحيدود  3تيا  2برابير سيریعتر
عمل نمودهاست.

CCSP1

 -4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،از طبقهبندی کننده براساس نمایش تنک (،)SRC
بييرای طبقهبنييدی سييیگنالهييای  EEGبراسيياس تصيوّر حرکتييی
استفاده شد .این طبقهبندی کننده برای کارایی باال نیاز به تشکیل

SRCSP

ماتریس دیکشنری قوی دارد .بنابراین ،با توجه به گيزارشهيای
متعدد از کارایی باالی الگوریتم  CSPدر مرحله استخراج ویژگی
از آن استفاده شد .علیرغم محبوبیت باالی  ،CSPایين روش دو
اشييکال عمييده دارد )7 :حساسييیت بيياال بييه نييویز؛  )3مسييأله
فرایادگیری در مواردی کيه داده آموزشيی کيم در اختیيار باشيد.
برای رفع این عیبها ،از روشهای مختل

شکل ( -)11وزن الکترودها مطابق با فیلترهای  7و 775

الگيوریتم الگوهيای

همان طور که در نتایج مشاهده شد ،استفادهاز ایين روشهيا

مکانی مشترک تنظیم شده ( )RCSPکه اخیراً ميورد توجيه قيرار

(RCSPها) درصد صحت تشخیص را نسبت به  CSPاسيتاندارد

گرفته ،استفاده شد.

به طور میانگین بیش از  %1بهبود دادهاست .در مواردی کيه داده

برای بررسی میزان کارایی فیلترهای مکانی به دست آميده از

آموزشی کمی موجود بود این افزایش درصد صيحت تشيخیص

روشهای  CSPو  ،RCSPمیزان وزن الکترودهيای ثبيت مطيابق

به  %34/2رسیدهاست .همان طور که در نتایج مشياهده میشيود،

با فیلترهای اول و آخير ( 7و  ،)775بيرای الگوریتمهيای ،CSP

در افرادی که بيه عليت دادهی آموزشيی کيم ،تخميین مياتریس

 CCSP1و  SRCSPدر شکل ( ،)77ارائه شدهاست.

کواریانس آنها ضعی

شده و این ضع

باعب تولید فیلترهيای

فیلتر مکانی  7بیشترین اطالعات برای تفکیيک کيالس  7و

مکانی که قابلیت تفکیک باالیی ندارنيد میشيود ،الگوریتمهيای

فیلتر مکانی  775بیشترین اطالعات برای تفکیيک کيالس  3را

بهبييود یافتييه  CSPتوانسييته اسييت بييا بهبييود تخمييین ميياتریس

در بر دارد .درین دادگان تفکیک کالسهای دست راست و پای

کواریانس ،فیلترهای مکانی قویتری نسيبت بيه  CSPاسيتاندارد
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تولید کند .این فیلترهيا باعيب تشيکیل ماتریسدیکشينری قيوی

موارد  SRCکارایی باالتری نسبت به  LDAدارد .ایين نتیجيه بيا

برای  SRCشده و درنهایيت افيزایش دقيت طبقهبنيدی شيده را

گزارش شین [ ]4مبنی بر عملکرد بهتير  SRCنسيبت بيه

نشان میدهند.

روی ویژگیهای استخراج شده از  CSPاستاندارد ،نیز همخوانی

در  SRCبعداز تشکیل ماتریس دیکشنری قيوی ،تنيکتيرین

LDA

دارد.

نمييایش ممکيين بييرای داده ورودی از روی ایيين ميياتریس بایييد

درنهایت ،برای افزایش کيارایی  ،SRCدر مرحليه اسيتخراج

محاسبه شود .بدین منظور ،در اولین مرحله از الگيوریتم  BPکيه

ویژگی و تشيکیل مياتریس دیکشينری الگيوریتم  CCSP1و در

از معروفترین الگوریتمهای یافتن پاسخ تنک است استفاده شد.

مرحلييه یييافتن پاسييخ تنييک داده ورودی از روی ایيين ميياتریس،

ایراد اساسی این الگوریتم زمان مورد نیاز برای اجيرای آن اسيت

الگوریتم  SL0پیشنهاد میشود.

که با زیاد شدن ابعاد مسأله مشکلساز میشيود .هرچنيد ممکين
است زمان الزم برای مرحله آموزش چنيدان مهيم نباشيد ،وليی

 -5مرجعها

زمان مرحله آزمون به خصوص در کاربردهای  BCIامری مهم و

[1] Z. Cashero, "Comparison of EEG preprocessing
methods to Improved the classification of p300
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تعیین کننده محسوب میشود .برای رفع این عیيب ،از الگيوریتم
 OMPبرای محاسبه پاسخ تنک استفاده شد .مالحظه میشود کيه
سرعت تشخیص داده مرحله آزمون حدود  30برابير نسيبت بيه
الگوریتم  BPافزایش یافته است ،ولی در مقابل به طور میيانگین
حدود  7/79از درصد صحت دقت تشخیص کاسيته شيدهاسيت.
برای رسیدن به سرعت باال ضمن داشتن دقت بياال ،از الگيوریتم
نرم صفر هموار شده ( )SL0که اخیراً مطرح شيده [ ]79اسيتفاده
شد .با بررسیهای انجام شيده ،تياکنون از ایين الگيوریتم بيرای
سیستمهای  BCIاستفاده نشدهاست .همان طور که در نتيایج بيه
دست آمده مشاهده میشود ،این اصالح نيه تنهيا باعيب کياهش
شدید زمان تشخیص داده آزمون نسبت بيه الگيوریتم  BPشيده
است ،بلکه از این لحاظ حدود  3تا  2برابير از الگيوریتم

OMP

نیز بهتر عمل نمودهاسيت .بيا ایين حيال ،در صيحت تشيخیص
معادل با الگوریتم  BPعمل نمودهاست .بهترین دقيت تشيخیص
در اکثریت افراد با الگيوریتم  SL0حاصيل شيد .از آنجيا کيه در
روش  SL0از الگوریتم بهینهسازی سریع کاهش گرادیان استفاده
میشود و بر خالف دیگر الگوریتمها ،کيه از تقریيب نيرم صيفر
استفاده میکنند ،سعی بر مینیمم کردن خود تابع نيرم صيفر دارد،
این افزایش کارایی مورد انتظار بود.
لوته در کار مشابهی [ ]77از الگوریتمهای  RCSPیياد شيده
در مسألهای مشابه با این تحقیق اسيتفاده کيرد .وی در پيژوهش
خود برای طبقهبندی از طبقهبنيدی کننيده پرکياربرد  LDAبهيره
برد .در جدول ( )1نتایج میانگین درصد صحت تشخیص بيرای
هر دو طبقهبندی کننده ارائه شدهاست .مالحظه میشود در هميه
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