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Abstract
Classification of distal limb movements based on surface electromyography (sEMG) of proximal
muscles is an important issue in the control of myoelectric hand prosthesis. In most of previous
studies, classification of a limited number of hand motions is investigated. In this paper, we have
used NINAPRO database containing kinematics and sEMG of upper limbs while performing 52
finger, hand and wrist movements. We evaluated performance of LDA and LS-SVM with RBF
kernel classifiers using different combination of features. First by windowing the signal with two
different methods, the major part of the signal was selected and eight various temporal features
(MAV, IAV, RMS, WL, E, ER1, ER2, CC) were extracted. Then performance of each classifier
with single, double and multiple combinations of features was evaluated. For LDA classifier, the
best average classification accuracy of 84.23% was achived for first windowing method and MAV
(or IAV)+CC features, The corresponding accuracy for LS-SVM classifier with second windowing
method and IAV+MAV+RMS+WL features, was 85.19%.
Keywords: extraction of motor commands, hand prosthesis, LDA classifier, LS-SVM classifier, surface
electromyography signal
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ارزیابی طبقهبندي کنندههاي  LDAو  LS-SVMبراي تفکیک  25حرکت و وضعیت دست
براي کاربرد در پروتزهاي مبتنی بر فعّالیّت الکتریکی عضالت
آفرین ناظمی ،1علی

مالکی*5

1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان
5استادیار ،گروه مهندسی پزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان
تاریخ ثبت در سامانه ،۱۵۱2/2/32 :پذیرش قطعی۱۵۱2/2/32 :

چکیده
طبقهبندي حرکتهاي اعضاي دیستال با استفادهاز سیگنالهاي الکترومایوگرام سطحی ( )sEMGقسمت پروکسیمال ،بخش مهمی
در کنترل پروتزهاي مایوالکتریک است .در بیشتر مطالعات قبلی ،طبقهبندي تعداد محدودي از حرکتهاي دست ،مورد بررسی
قرار گرفتهاست .در این مقاله ،از پایگاه دادهي  NINAPROکه شامل دادههاي کینماتیک و  sEMGفرد سالم براي  ۳3حرکت
انگشت ،پنجه و مچ دست است استفاده شد .عملکرد طبقهبندي کنندههاي  LDAو  LS-SVMبا کرنل  ،RBFبه ازاي ترکیبهاي
مختلف ویژگیها بررسی شد .ابتدا با پنجره گذاري به دو شیوهي مختلف ،بخش اصلی سیگنال جدا شد و هشت ویژگی زمانی
مختلف ( )CC ،ER2 ،ER1 ،E ،WL ،RMS ،IAV ،MAVاز آن استخراج گردید .سپس ،عملکرد هریک از طبقهبندي کنندهها با
هرکدام از این ویژگیها و ترکیبهاي دوتایی و چندتایی آنها بررسی شد .براي طبقهبندي کنندهي  LDAبهترین میانگین دقتِ
طبقهبندي ،با شیوهي پنجره گذاري به روش اول و ترکیب ویژگیهاي  32/3۵ ،MAV (or IAV)+CCدرصد محاسبه شد .این دقت
براي طبقهبندي کنندهي  LS-SVMبا شیوهي پنجره گذاري به روش دوم و ویژگیهاي  ،IAV+MAV+RMS+WLبه 3۳/۱۱
درصد رسید.
کلیدواژهها :استخراج فرمانهاي حرکتی ،پروتز دست ،سیگنال الکترومایوگرام سطحی ،طبقهبندي کنندهاي

 LDAو LS-SVM
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ویژگیهاي  WL2 ،ZC۵ ،MAV3و  SSC۳را استخراج کردند

 -1مقدمه
دست انسان عضو بسیار مهمی است .نداشتن دست ،عالوه

و از  LDAبه عنوان طبقهبندي کننده استفاده کردند .نتایج

بر ناتوانیهاي جسمانی ،ناراحتیهاي روانی گوناگونی به

نشان داد که دادههاي دست سالم طبقهبندي بهتري داشتند.

همراه خواهد داشت .زندگی روزانهي یک معلولِ دچار قطع

میانگین دقت طبقهبندي در دست آسیبدیده براي شش

عضو دست ،قابل مقایسه با قبلاز معلولیت او نیست .عالوه

حرکت  ۱۵/۱درصد و براي همهي  ۱2حرکت  32/2درصد
(2)SVM

طبقهبندي

بر ناتوانی در گرفتن اشیا و کار با آنها ،فرد قادر به استفاده

به دست آمد .ماشین بردار پشتیبان

از حرکتهاي دست در بیان احساساتش و یا به کارگیري

کنندهاي است که در سالهاي اخیر مورد توجه بیشتري

آن ،براي نمونه در سخنرانیها ،نخواهد بود .استفاده از

قرار گرفتهاست .در گزارشی براي طبقهبندي ،چهار کالس

پروتز دست ،راهحلی براي این مشکالت است .در یکیاز

حرکت از  SVMاستفاده شدهاست [ .]۱آنها براي انتخاب

متداولترین روشها ،بیماران از طریق الکترومایوگرامِ ثبت

ویژگی از روش انتخاب شناور تطبیقی ( 7)ASFFSاستفاده

شده با استفادهاز الکترودهاي سطحی ،پروتزِ دست را کنترل

کردند و نتیجه گرفتند که  SVMنسبت به شبکههاي عصبی

میکنند .به تدریج این فناوري از کنترلِ یک حرکت ،مانند

قابلیت بهتري براي جداسازي حرکتهاي مختلف دارد.

باز و بسته کردن پنجه ،به پروتزهاي چندمنظوره ،با قابلیت

در سال  ،3223اصغري اسکوئی و هو در مطالعهي

کنترل چند حرکت ،ارتقا پیدا کرد .همچنین در سالهاي

خود براي طبقهبندي ،شش کالس حرکت که با استفادهاز

اخیر استفاده از پروتزهاي عصبی دست رواج یافتهاست .در

چهار الکترود ثبت شده بود ،ویژگیهاي زمانی و فرکانسی

برخیاز این پروتزها براي گرفتن سیگنالهاي عصبی که در

را به صورت تکی و چندتایی به کار بردند و  SVMرا با

حرکت بازو نقش دارند ،الکترودها به طور مستقیم روي
عصبهاي عضله قرار داده میشوند [ .]۱تالشهایی درحال
انجام است که امکان ایجاد بازخورد حسی براي معلولین

 LDAو

MLP3

مقایسه کردند [ .]۱2آنها نتیجه گرفتند که

 SVMقابلیت باالیی براي طبقهبندي حرکتهاي دست دارد.
یان وهمکارانش درسال  322۱ازیک ساختار

LS-SVM

فراهم شود تا باعث کنترل طبیعیتر پروتزها شده و رضایت

آنسمبل براي طبقهبندي چهار حرکت استفاده کردند [.]۱۱

بیشتر مددجویان را فراهم آورد [.]3

در مطالعهي آنها دادهها با استفادهاز چهار الکترود ثبت شد

در طول  32سال گذشته ،تمرکز مطالعات روي افزایش

و تبدیل بستهي ویولت

(۱)WPT

براي استخراج اطالعات

تعداد اَعمالی است که به کمک پروتز قابل انجام است .زیرا

زمان/فرکانس استفاده شد .مطالعهي آنها نشان داد که

این موضوع بزرگترین اشکال پروتزهاي موجود در بازار

ساختار  LS-SVMاستفاده شده عملکرد بهتري نسبت به

است .تعدادِ اعمال قابل انجام میتواند با استفادهاز تشخیص

شبکههاي عصبی دارد.

الگو افزایش یابد [ .]۵در این حوزه مطالعات بسیاري انجام

در مقایسهاي که درسال  32۱3انجام شد ،پنج
،KNN۱2

شدهاست ،تحلیل تفکیک کنندهي خطی ( ۱)LDAاز جمله

طبقهبندي کنندهي

طبقهبندي کنندههایی است که به طور مکرّر در مطالعات

غیرخطی ،با هفت ویژگی و سه طول پنجرهي متفاوت مورد

گذشته استفاده شدهاست [ .]2-7لی و همکارانش در سال

آزمون قرار گرفتند [ .]۱3در این مطالعه ،دقّت طبقهبندي در

 32۱2روي پنج بیمار که معلولیت یک دست داشتند مطالعه

هیچ حالتی از  32درصد تجاوز نکرد.

کردند [ .]3این بیماران  ۱2حرکت مچ و دست را یک بار
با بازوي آسیب دیده و بار دیگر با دست سالم انجام دادند.
سیگنالها با استفادهاز  ۱3الکترود ثبت شدند .این گروه،

)Linear Discriminant Analysis (LDA

1

 MLP ،LDAو  SVMخطی و

2

Mean Absolut Value
3
Zero Crossing
4
Waveform Length
5
Slope Sign Changes
6
Support Vector Machine
7
Adaptive Sequential Forward Floating Selection
8
Multi-Layer Perceptron
9
Wavelet Packet Transform
10
K-Nearest Neighbor
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2۱2

بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد که با توجه به

درادامه ،پایگاه دادهي مورد استفاده ،پیشپردازشهاي

تنوع در انتخاب نوع و تعداد حرکتها و همچنین عضالت

انجام شده ،ویژگیهاي استخراج شده و روشهاي

مورد بررسی ،مقایسهي کمّی نتایج به سادگی امکانپذیر

طبقهبندي بررسی و نتایج مورد بحث قرار گرفته اند.

نیست .هرچند با توجه به یکسان بودن پایگاه دادگان استفاده
شده در این مقاله و مطالعات دیگر [ ،]۱3نتایج این مرجع

 -3روش کار

براي مقایسهي کمّی قابل تأمّل است.

 -1-3پایگاه داده و پیشپردازش
دادههاي مورد استفاده از پایگاه دادهي

NINAPRO3

 -5طرح مسأله

برداشت شدهاست [ .]۱۵این پایگاه داده شامل دادههاي

در دهههاي اخیر عملکرد پروتزهاي فعّال دست بهبود قابل

کینماتیک و  sEMGاز عضالت ساعد  37سوژهي سالم طی

توجهی یافتهاست .این پروتزها به طور عمومی ازطریق

انجام  ۳3حرکت انگشت ،دست و مچ است .ثبتِ مربوط به

استخراج فرمانهاي حرکتی بیمار از سیگنال الکترومایوگرام

هر فرد در قالب سه فایل ذخیره شد که به ترتیب شامل

سطحی ( ۱)sEMGکنترل میشوند .برخالف پیشرفتهاي

دادهي الکترودها و شیبسنج ،دادهي دستکش و دادهي

قابل توجه در این زمینه و دسترسی تجاري مناسب ،پذیرش

تحریک است.

این پروتزها دربین معلولین قطع عضو کم است .دلیل این
موضوع ،کاربرپسند نبودن و کندي نسبی عملکرد آنها براي
انجام کارهاي روزمره است [ .]۱3تحقیقات مکاترونیک و
رباتیک نشان میدهد که گلوگاه دستیابی به پروتزهاي با
حرکت سریع ،بخشهاي مکانیکی و الکترونیکی آن نیست
بلکه مربوط به بخش استخراج ویژگیها و انجام طبقهبندي
به منظور دستیابی به فرامین حرکتی بخش پروکسیمال با
استفادهاز اطالعات ارادي بخش دیستال اندام است.
کارهاي بسیاري در رابطه با استخراج فرمانهاي
حرکتی با استفادهاز  sEMGعضلههاي پروکسیمال ،براي
پروتزهاي فعال دست انجام گرفتهاست .در اغلب این موارد،
روند کار مشترک و شامل دریافت و گردآوري داده،
پیشپردازش ،استخراج ویژگی و درنهایت طبقهبندي است.
هرکدام از این مراحل چهارگانه از اهمیت خاصی برخوردار
بوده و میتواند تأثیر زیادي بر عملکرد نهایی داشته باشد.
در این مقاله به بررسی و تعیین ویژگیهاي مناسب

شکل ( ۳3 -)1حرکت بررسی شده در پایگاه دادهي

براي یک طبقهبندي کننده خطی و یک طبقهبندي کنندهي

.NINAPRO؛ الف)  ۱3حرکت اصلی انگشت (فِلکشن و

غیرخطی پرداخته شده است .با این حال ،تالش شده که

اِکستنشن)؛ ب)  3حرکت پیکربندي ایزومتریک و ایزوتونیک؛ ج)

ملزومات دیگر مراحل به نحوي برآورده شود که نتیجهي

 ۱حرکت اصلی مچ (اَدداکشن/اَبداکشن ،فِلکشن/اِکستنشن و

مطلوب به دست آید.

سوپینیشن/پرونیشن)؛ د)  3۵حرکت چنگ زدن و عملکردي
[.]۱۵
Surface ElectroMyoGraphy

1

Non-Invasive Adaptive Prosthetics

2
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در این پایگاه داده ،فعالیتِ عضله با استفادهاز  ۱2جفت

متفاوت است .مثالی از سیگنال جدا شده با این روش نیز در

OttoBock MyoBock 13E200

شکل ( )3با رنگ سبز و نوار صورتی رنگ مشخص شده

الکترود فعالِ دیفرانسیلی

است.

جمعآوري شدهاست [.]۱2
هشت الکترود در زیر بازو با فاصلهي یکنواخت از
یکدیگر و در یک فاصلهي مشخصاز مفصل آرنج و دو
الکترود دیگر روي عضالت فِلکسور و اِکستنسور قرار داده
شد .این الکترودها دادهاي تقویت شده (با بهرهي تقریبا
 ۱2222برابر) ،فیلتر شده (فیلت ِر میانگذر با فرکانس قطع
پایین  ۱2هرتز و فرکانس قطع باالي  2۳2هرتز [ )]۱2و
یکسو شده از سیگنال  sEMGخام را فراهم میکنند .پهناي
باند سیگنال  sEMGخام ۱۳-۳22 ۱هرتز است .پساز
پیشپردازشهاي انجام شده در پایگاه داده ،پهناي باند این
سیگنال در محدودهي  2-3۳هرتز قرار گرفت .هر حرکت،
پنج ثانیه طول میکشد .سه ثانیه براي استراحت بین
حرکتها درنظر گرفته شد .بعداز مرحلهي آموزش ،یک
سري متوالی از  ۱2تکرار از هر حرکت ،با نرخ  ۱22هرتز،
ثبت شد [.]۱۵
بررسیها تنها روي دادههاي به دست آمده ازیک سوژه
از پایگاه دادهي  NINAPROانجام شد .سیگنال  sEMGبا

شکل ( -)3پیشپردازشهاي انجام شده شامل فیلتر کردن و
پنجره گذاري به دو شیوه؛ به عنوان نمونه ،پیشپردازش روي
دادههاي دو الکترود  ۵و ( 7به ترتیب با رنگهاي آبی و قرمز
رسم شده)؛  )Aسیگنالهاي خام ،نواحی استراحت و حرکت با
خطچین متمایز شده؛  )Bسیگنالهاي فیلترشده؛  )Cپنجره

یک فیلتر پایینگذر  ۳هرتز از نوع باترورثِ مرتبه دو و فاز

گذاري به شیوهي اول که در آن محدودهي حرکت به سه قسمت

صفر ،فیلتر شد (شکل  .)3پساز آن ،تقسیمبندي سیگنال با

مساوي تقسیم شده و بخش میانی انتخاب شده؛  )Dپنجره

توجه به برچسبهاي  ۳3گانهي حرکتها و  ۱2تکرارِ آنها

گذاري به شیوهي دوم که در آن محدودهي با مقادیر باالتر از

صورت گرفت .در مرحلهي بعد به دو روش ،پنجره گذاري

سطح آستانه انتخاب شده؛ سطح آستانه با خط افقی آبی رنگ در

سیگنال انجام شد .براي نمونه ،پنجره گذاري به این دو

شکل نشان داده شده۱2 ،درصد ماکزیمم محلی سیگنال است.

شیوه روي سیگنالِ فیلتر شدهي الکترودهاي  ۵و  ،7در
شکل ( )3نشان داده شدهاست .در روشِ اول ،بخش حرکت

 -5-3استخراج ویژگی

به سه قسمت مساوي تقسیم شد و قسمت مرکزي برداشته

از جمله روشهاي استخراج ویژگی میتوان به ویژگیهاي

شد .با توجه به اینکه هر حرکت حدود پنج ثانیه است ،طول

حوزهي زمان ،حوزهي فرکانس و زمان/فرکانس اشاره کرد.

سیگنال جدا شده با این روش حدود  ۱/2ثانیه است .این

از ویژگیهاي حوزهي زمان میتوان مقدار میانگین مطلق،

بخش در شکل ( ،)3با رنگ فیروزهاي و نوار صورتی رنگ

واریانس و طول شکل موج را نام برد .از ویژگیهاي

مشخص شدهاست .در روش دومِ پنجره گذاري ،یک سطح

حوزهي فرکانس نیز نسبت فرکانسی ،فرکانس میانه و

آستانهي  ۱2درصد ماکزیمم محلی انتخاب شد و در قسمت

فرکانس میانگین قابل توجّه است .تبدیل ویولت و تبدیل

حرکت ،باالي این سطحِ آستانه برداشته شد .طول سیگنال

فوریهي زمان کوتاه نیز نمونههایی از ویژگیهاي

جدا شده با این روش با توجه به حرکتهاي مختلف،

زمان/فرکانس است [ .]۱۳به دلیل سادگی پیادهسازي و

1

کارآیی مطلوب ،ویژگیهاي حوزهي زمان به طور گسترده

Raw
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2۱2

در مطالعات قبلی استفاده شدهاست .با توجه به مطالعات

به این فرض بستگی دارد که احتمالهاي شرطی ویژگیهاي

گذشته ،این ویژگیها در مصالحهي حجم پردازش و قابلیت

مربوط به کالسها ،توزیع نرمال داشته باشند [ .]۱3در

تفکیکپذیري حرکتهاي مختلف عملکرد مناسبی دارند.

مطالعات قبلی LDA ،به طور گسترده براي طبقهبندي

براي نمونه ،ویژگیهاي سادهاي همچون  MAVعملکردي

حرکتهاي مختلف استفاده شدهاست .این طبقهبندي کننده

مشابه ویژگیهاي پیچیدهتري چون  mDWT۱دارند [.]۱3

در مصالحهي زمان و حجم پردازش ،از دقت طبقهبندي

همچنین گزارش شده که ویژگیهاي فرکانسی براي

خوبی برخوردار است .به عبارت دیگر ،در مقایسه با

طبقهبندي سیگنال  EMGمناسب نیستند ،هرچند برخیاز

طبقهبندي کنندههاي دیگر ،طبقهبندي کنندهي

ویژگیهاي فرکانسی عملکردي همانند ویژگیهاي زمانی

پیادهسازي آسان و یادگیري سریعتري دارد [.]۱۱

دارند [.]۱2

طبقهبندي کنندهي ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات

LDA

در مرحلهي استخراج ویژگی ،ویژگیهاي مقدار

(SVM :)LS-SVMها ،طبقهبندي کنندههاي باینري خطی

میانگین مطلق ( ،)MAVمقدار انتگرال مطلق ( ،3)IAVطول

هستند که تالش میکنند حاشیهي بین دو کالس را ماکزیمم

شکل موج ( ،)WLجذر میانگین مربعات ( ۵،)RMSانرژي

کنند .شهرت این طبقهبندي کنندهها به دلیل آزادي عمل

( ،2)Eنسبت انرژي (( ۳)ERبه دو روش) و همبستگی

آنها براي استفادهاز انواع توابع کرنل است .این توابع اجازه

مطابقت ( 2)CCاز سیگنالها استخراج شد .توصیف این

میدهند که  SVMدر مسایل غیرخطی ،با نگاشت داده به

ویژگیها در جدول ( )۱آمده است [.]۱7 ،۱۳

فضاي ویژگی بعد باالتر ،استفاده شود [.]۱3
جدول ( -)1نام ،سرنام و رابطهي ویژگیهاي زمانی مورد

 -3-3طبقهبندي
روشهاي طبقهبندي شامل تحلیل تفکیک کنندهي خطی
( ،)LDAنزدیکترین همسایه ( ،)KNNمدل مخلوط گوسی

استفاده؛ 𝑥 بردارِ نمونهها 𝑁 ،تعداد کلِ نمونهها و 𝑛𝑥 نمونهي 𝑛ام
بردار دادهها است؛ در روابط  ER1و  ،ER2عبارت 𝑖𝐸 نشانگر
انرژي کانال 𝑖ام است؛ در رابطهي همبستگی مطابقت نیز 𝑗𝑖𝜎،

) 7(GMMو پرسپترون چند الیه ( )MLPمیشود .تمایل

 ،𝜎𝑖2و 𝑖𝜇 به ترتیب نشانگر کواریانس کانالهاي 𝑖 و 𝑗 ،واریانس

زیادي براي استفادهاز تنوع بیشتري از طبقهبندي کنندهها

کانال 𝑖ام و میانگین کانال 𝑖ام است.

نیست؛ زیرا ،مطالعات نشان میدهد که بازنمایی ویژگی

رابطه

سرنام

1
| 𝑛𝑥| ∑
𝑁

MAV

نسبت به طبقهبندي کنندهها سهم مهمتري در عملکرد کلی

𝑁

دارد .در این مطالعه ،طبقهبندي کنندههاي  LDAو

𝑛=1

𝑁

 ]۱3[ LS-SVM3با کرنل  RBF۱مورد ارزیابی قرار گرفتند.

| 𝑛𝑥| ∑

طبقهبندي کنندهي تحلیل تفکیک کنندهي خطی (:)LDA
 LDAروش آماري شناخته شدهاي است که نسبت
پراکندگی بین کالسی به پراکندگی درون کالسی را ماکزیمم

IAV

𝑛=1

نام
مقدار میانگین
مطلق
مقدار انتگرال
مطلق

𝑁−1

)| ∑(|𝑥𝑛 − 𝑥𝑛+1

WL

طول شکلموج

𝑛=1
𝑁

1
∑ 𝑥n2
𝑁

RMS

√

میکند و بیشترین تفکیککنندگی را به دست میآورد.

𝑛=1

کاربرد این روش براي مجموعه دادههاي داده شده به شدت

∑ 𝑥n2

E

𝑗𝐸𝐸𝑖 /
𝐸𝑖 × 𝐸1
=
𝐸𝑗 /𝐸1
𝐸𝑗2

ER1

جذر میانگین
مربعات

𝑁

انرژي

𝑛=1

1

marginal Discrete Wavelet Transform
Integrated Absolute Value
3
Root Mean Square
4
Energy
5
Energy Ratio
6
Concordance Correlation
7
Gaussian Mixture Model
8
Least Square Support Vector Machine
9
Radial Basis Function
2

𝐸𝑖 × 𝐸1
𝑗𝐸 × 𝑖𝐸√ × 𝑗𝐸

=

𝑗𝐸𝐸𝑖 /
√𝐸𝑖 × 𝐸𝑗 /𝐸1

𝑗𝑖𝜎2
𝜎𝑖2 + 𝜎𝑗2 + (𝜇𝑖 + 𝜇𝑗 )2

ER2

CC

نسبت انرژي
روش اول
نسبت انرژي
روش دوم
همبستگی مطابقت
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مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،3شماره  ،2زمستان ۱۵۱۵
SVM

پردازش ،براي بهترین حالت ویژگیهاي تکی ،دوتایی و

طبقهبندي کنندهي  LS-SVMهم مانند

استاندارد ،یک طبقهبندي کنندهي مبتنی بر کرنل است که به

چندتایی ،براي هردو طبقهبندي کننده ،در جدول ( )3نشان

دنبالِ ماکزیمم حاشیهي بین دو کالس است .طبقهبندي

داده شدهاست.

کنندهي  LS-SVMیک فرمولبندي خاص از  SVMاست

نتایج مربوط به طبقهبندي کنندهي  LDAدر شکل ()۵

KKT۱

با رنگ صورتی مشخص شدهاست .همان طور که در جدول

خطی ،مدل به نحو مؤثّرتري آموزش داده میشود .حل یک

( )3هم آمده ،براي این طبقهبندي کننده ،براي حالت تک

سیستم خطی در  LS-SVMنسبت به برنامهي درجه دوم در

ویژگی ،بهترین میانگینِ دقت مربوط به  RMSبا پنجره

 ،SVMامتیاز محسوب میشود.

گذاري به روش اول و با دقت  73/32درصد و براي

که بعداز ساختنِ الگرانژ به وسیلهي حل سیستم

از آنجا که  LDAو  LS-SVMهردو طبقهبندي

ترکیبهاي دوتایی باز هم مربوط به روش اول و براي

کنندههاي باسرپرست هستند ،از  ۱2تکرارِ هر حرکت۱ ،

ترکیب ویژگیهاي  IAV (or MAV)+CCبا مقدار 32/3۵

تکرار براي آموزش و یک تکرارِ باقیمانده براي آزمون

درصد است .زمانیکه از ترکیب ویژگیهاي چندتایی براي

استفاده شد .بدین ترتیب براي  ۳3حرکت ،یک مجموعهي

طبقهبندي کنندهي  LDAاستفاده شد ،بهترین میانگین دقّت

آموزشی 223تایی ( )۳3×۱تشکیل شد .انتخاب از  ۱2تکرارِ

با ترکیب تمام ویژگیها ،با روش پنجره گذاري اول32/2۵ ،

هر حرکت براي آموزش و آزمون به صورت  10-Foldانجام

درصد به دست آمد .براي طبقهبندي کنندهي  LS-SVMکه

LDA

نتایج آن در شکل ( )۵با رنگ آبی مشخص شده ،بهترین

از دستورات نرمافزار  MATLABو براي  LS-SVMاز

میانگینِ دقت طبقهبندي براي حالت تک ویژگی مربوط به

جعبهابزار  LS-SVMlabاستفاده شد [.]32

 IAVبا پنجره گذاري به روش اول و با دقت  3۵/۳7درصد

شد تا تمام حاالت پوشش داده شود .براي پیادهسازي

است .با توجّه به جدول ( ،)3براي ترکیب دوتایی ویژگیها،

 -4نتایج

بهترین میانگین د ّقت ،مربوط به ویژگیهاي  IAV+RMSبا

با توجه به رابطهي ریاضی همبستگی مطابقت ( ،)CCاین

شیوهي پنجره گذاري دوم ،مقدار  32/33درصد به دست

ویژگی براي روش دومِ پنجره گذاري قابل تعریف نیست؛

آمد .براي طبقهبندي کنندهي  ،LS-SVMماکزیممِ میانگین

درنتیجه ،این ویژگی و ترکیبهاي آن براي روش دوم

دقّت ،با مقدار  3۳/۱۱درصد براي شیوهي پنجره گذاري دوم

محاسبه نشدهاست .به دلیل همجنس بودن ویژگیهاي

و ترکیب ویژگیهاي  MAV+IAV+RMS+WLاست.

 ER1 ،E ،RMSو  ،ER2این چهار ویژگی به صورت
ترکیبهاي دوتایی مورد آزمون قرار نگرفتند .ویژگی

ER1

 -2بحث و نتیجهگیري

با روش پنجره گذاري دوم براي طبقهبندي کنندهي

LDA

یکیاز مزیتهاي اصلی این مطالعه نسبت به بسیاري از

(به دلیل شرایط خاص این طبقهبندي کننده) قابل استفاده

مطالعات پیشین ،طبقهبندي براي  ۳3حرکت پنجه است که

نبود .همچنین سعی شد با توجه به نتایج ترکیبهاي

میتواند از دیدگاه کاربردي ارزش زیادي داشته باشد؛ زیرا،

دوتایی ،ترکیبهاي چندتایی به نحوي انتخاب شوند که

با افزایش تعداد حرکتهاي قابل بازشناسی ،پروتز

بهبودي در نتایج حاصل شود .میانگین و انحراف معیارِ دقت

مایوالکتریک کاربرپسندتر خواهد شد.

طبقهبندي در شکل ( )۵نشان داده شدهاست .در این شکل،

مقایسهي نتایج طبقهبندي کنندهها در شکل ( )۵نشان

نتایج دو طبقهبندي کنندهي  LDAو  LS-SVMدرکنار هم

میدهد ،در بیشتر موارد  LS-SVMنسبت به  LDAدقت

آورده شده تا کار مقایسه سادهتر شود .مقادیر میانگین و

باالتري دارد .اگرچه ،ویژگی  CCو ترکیب آن با ویژگیهاي

انحراف معیارِ دقت طبقهبندي به همراه زمان الزم براي

دیگر ،در تمام موارد با طبقهبندي کنندهي  LDAپاسخ

Karush-Kuhn-Tucker

1

مناسبتري نسبت به  LS-SVMمیدهد.
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 حرکت و وضعیت دست براي کاربرد در پروتزها۳3  براي تفکیکLS-SVM  وLDA  ارزیابی طبقهبندي کنندههاي:ناظمی
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 نتایج مربوط به استفادهازA  در نمودار.LS-SVM  وLDA  مربوط به طبقهبندي کنندهي، میانگین و انحراف معیارِ دقت طبقهبندي-)3( شکل
Feature(s)

 توصیف نتایج مربوط به ترکیب. نتایج مربوط به ترکیب ویژگیهاي دوتایی استE  وD ،C ،B ویژگیهاي تکی آورده شده؛ نمودارهاي

 و رنگ آبی مربوط به نتایج طبقهبنديLS-SVM  آمده؛ رنگ بنفش مربوط به نتایج طبقهبندي کنندهيF ویژگیهاي چندتایی در نمودار

. رنگ تیره مربوط به روش پنجره گذاري اول و رنگ روشن براي شیوهي پنجرهگذاري دوم است، براي هر رنگ. استLDA کنندهي

 براي هردو شیوهيLDA  در طبقهبندي کنندهي.ثابت است

LS-SVM

 تقریبا در تمام موارد ترکیب ویژگیهاي،پنجره گذاري

 امّا زمان پردازش، حدود یک درصد باالتر استLDA از

سهتایی و چندتایی نسبت به ویژگیهاي تکی نتایج بهتري

.)3 برابر کمتر است (جدول2222 ،LDA طبقهبندي کنندهي
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 افزایش تعداد ویژگیهاي مورد استفادهLS-SVM در
در شرایط خاص موجب بهبود کارآیی طبقهبندي کننده
 به طورIAV+RMS+WL  مانند اضافه کردن،میشود
 درMAV  درحالی که در مواردي نظیر.MAV همزمان به
 اضافه شدن ویژگی جدیدي به،MAV+ER1 قیاس با
 موجب کاهش کارآیی،ویژگی مورد استفاده براي طبقهبندي
 همچنین در شیوهي پنجره.طبقهبندي کننده شدهاست
 ترکیبهاي سهتایی و چندتایی ویژگیها تقریبا،گذاري دوم
در تمام موارد پاسخ بهتري در مقایسه با ویژگیهاي تکی
.نشان دادند
LS-SVM

مقادیر انحراف معیار به طور میانگین در

 نوع پنجره گذاري و انتخاب ویژگیها. استLDA باالتر از
در این مطالعه موجب میشود که این روش به صورت
.) قابل استفاده نباشدonline( فعلی براي کاربردهاي برخط
براي استفادهي عملی در پروتز دست این محدودیت باید در
.مطالعات آینده برطرف شود
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