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Abstract
SSVEP-based BCI systems have attracted attention of many researchers due to their high signal to
noise ratio, high information transfer rate and being easy for use. The processing goal of these systems
is to detect the stimulus frequency of EEG signal. Among the processing methods for frequency
identification in SSVEP-based BCI systems, LASSO algorithm has gained great acceptance. Although
LASSO has acceptable performance in SSVEP-based BCI systems, it doesn't consider the phase of
recorded EEG signal for creating the reference signal. In this paper, the idea of correcting the phase of
the reference signal with respect to recorded EEG signal was investigated and a new method called
phase corrected LASSO was proposed. For this purpose, first, the optimal EEG channel for frequency
identification was determined and then, the performance of the phase corrected LASSO method was
compared with standard LASSO method. The results show that the phase corrected LASSO method
has better performance compared with the standard LASSO method.
Key words: Brain-Computer Interface (BCI), Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP), frequency
identification, LASSO, Phase Corrected LASSO
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چکیده
سیستمهای  BCIمبتنیبر  SSVEPبهدلیل مزایایی چون سرعت انتقال اطالعات باال ،نسبت باالی سیگنال به نویز و راحتی کاربران در
استفاده از آنها ،توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کردهاند .هدف پردازشی در این سیستمها ،شناسایی فرکانس ظاهرشده در
سیگنال  EEGکاربر است .از میان روشهای پردازشی مختلفی که برای شناسایی فرکانس در سیستمهای  BCIمبتنیبر  SSVEPاستفاده
میشوند ،روش  LASSOبا استقبال فراوانی همراه بودهاست .باوجود عملکرد قابلقبول روش  LASSOدر سیستمهای  BCIمبتنیبر
 ،SSVEPاین روش در هنگام ساخت سیگنال مرجع ،اختالف فاز احتمالی بین سیگنال مرجع و سیگنال  EEGثبتشده را درنظر
نمیگیرد .در این مقاله ،ایدة اصالح فاز سیگنال مرجع با توجه به سیگنال  EEGثبتشده بررسی شده و روش پیشنهادی با عنوان
 LASSOبا فاز تصحیحشده مطرحشده است .در این مطالعه ،ابتدا کانال مناسب برای شناسایی فرکانس در سیستمهای  BCIمبتنیبر
 SSVEPانتخاب شد و در ادامه ،مقایسهای بین روش  LASSOاستاندارد و روش پیشنهادی  LASSOبا فاز تصحیحشده انجام شد.
نتایج این مقاله نشان میدهد که اصالح فاز سیگنال مرجع در روش پیشنهادی  LASSOبا فاز تصحیحشده ،به بهبود نتایج شناسایی
فرکانس نسبت به روش  LASSOاستاندارد منجر میشود.
کلیدواژهها :واسط مغز و کامپیوتر ( ،)BCIپتانسیل برانگیختة بینایی حالت پایدار ( ،)SSVEPشناسایی فرکانس ،روش  ،LASSOروش
 LASSOبا فاز تصحیحشده
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ریچارد

 -1مقدمه

تلّو74

و همکارانش مقایسهای بین روشهای

پتانسیل برانگیختة بینایی حالت پایدار ( ،)SSVEP7پاسخ مغز

معروف شناسایی فرکانس برای سیستمهای  BCIمبتنیبر

به یک تحریک بینایی تکرارشونده ( )RVS3است که این

 SSVEPانجام دادند که از میان این روشها CCA ،MSI ،و

پاسخ ،فرکانسی مشابه با فرکانس تحریک یا هارمونیکهای آن

 LASSOبهترین نتایج را بههمراه داشتند [.]6
روشهای مبتنیبر  ،PSDAاز روشهای ساده و سنتی در

دارد [.]3،7
سیستمهای واسط مغز و کامپیوتر ( )BCI2مبتنی-

این حوزه هستند [ .]70-1مهمترین مزیت روشهای مبتنیبر

بر ،SSVEPبهدلیل مزایایی چون سرعت باالی انتقال اطالعات

تحلیل چگالی طیف توان ،پیادهسازی سادة آنها است؛ اما این

( ،)ITR4نسبت باالی سیگنال به نویز ( ،)SNR8راحتی کاربران

روشها برای شناسایی فرکانس به طول پنجرههای زمانی

در استفاده از سیستم ،مکانیابی ساده و مشخص الکترودها

بزرگ نیاز دارند ،که این امر به کاهش سرعت انتقال اطالعات

روی سر ،استفاده از الکترودهای کمتر برای ثبت سیگنال

سیستم منجر میشود [.]73،77

 EEG6و بینیازی از فرآیند پیچیدة یادگیری (چه برای کاربر
و چه برای سیستم) ،توجه بسیاری از محققان را به خود

روش  ،CCAیک روش چندمتغیرة آماری است که اولین
بار لین 78و همکارانش از آن برای شناسایی فرکانس هدف در
سیستمهای  BCIمبتنیبر  SSVEPاستفاده کردند [ .]72این

جلبکرده است [.]4،2
هدف پردازشی در سیستمهای  BCIمبتنیبر ،SSVEP

روش همچنین قادر به پردازش چندکاناله است و نتایج بهتری

شناسایی فرکانس تحریک ظاهرشده در سیگنال  EEGکاربر

نسبت به روشهای مبتنیبر تحلیل چگالی طیف توان روی

برای درک نیاز کاربر است.

پنجرههای زمانی کوتاه دارد .روبات شبیهسازیشده توسط

روشهای پردازشی مختلفی برای شناسایی فرکانس در

دانگژو76

و همکارانش [ ]74و نیز بازی کامپیوتری
ونگ71

سیستمهای  BCIمبتنیبر  SSVEPاستفاده میشود .روشهای

طراحیشده توسط

پرکاربرد در این حوزه عبارتاند از :روشهای مبتنیبر تحلیل

 BCIمبتنیبر  SSVEPهستند که از روش  CCAبرای

چگالی طیف توان ()PSDA1؛ تبدیل موجک؛ تجزیه به

شناسایی فرکانس استفاده میکنند.

حالتهای تجربی ()EMD5؛ تبدیل هیلبرت هانگ (که ترکیبی
از  EMDو تبدیل هیلبرت است)؛ ترکیب کمینه انرژی
()MEC9؛ ترکیب بیشینه تضاد ()MCC70؛ تحلیل همبستگی

و همکارانش [ ،]78از سیستمهای

روش پرکاربرد دیگر در این حوزه ،روش  LASSOاست.
تیبشیرانی75

اولین بار

این روش را در سال  7996ارائه کرد [ ]76و

ژانگ79

و همکارانش در سال  3073از این روش

کانونی ()CCA77؛ شاخص هماهنگسازی چندمتغیره

برای شناسایی فرکانس در سیستمهای  BCIمبتنیبر

( )MSI73و روش .]8[ LASSO72

استفاده کردند [ .]4روش  LASSOبا استفاده از رگرسیون

SSVEP

خطی بین سیگنال  EEGثبتشده از کاربر و سیگنال
سینوسی-کسینوسی استاندارد با فرکانسهای مختلف ،فرکانس
1

Steady State Visual Evoked Potential
Repetitive Visual Stimulus
3
Brain-Computer Interface
4
Information Transfer Rate
5
Signal to Noise Ratio
6
ElectroEncephaloGram
7
Power Spectral Density Analysis
8
Empirical Mode Decomposition
9
Minimum Energy Combination
10
Maximum Contrast Combination
11
Canonical Correlation Analysis
12
Multivariate Synchronization Index
13
Least Absolute Shrinkage and Selection Operator
2

هدف را شناسایی میکند .طبق تحقیقات ژانگ و همکارانش،
روش  LASSOدر پنجرههای زمانی کوتاه نتایج بهتری نسبت
به روش  CCAدارد [ .]4در سال  ،3074بهتاج و مهنام با ارائة
یک الگوریتم ترکیبی مبتنیبر روش  LASSOو روش تخمین
14

Richard Tello
Lin
16
Lin Dongxue
17
Chin Man Wong
18
Tibshirani
19
Zhang
15
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SSVEP

سالم بوده و هیچیک تجربة استفاده از سیستمهای  BCIرا

طراحی کردند که انتخاب پنج فرمان مختلف را برای کاربر

نداشتهاند .داوطلبان روی یک صندلی راحت ،در فاصلة 80

ممکن میکرد [.]71

سانتیمتری از یک مانیتور  71اینچ  CRTبا نرخ تجدید

با وجود عملکرد خوب روش  ،LASSOانتخاب سیگنال

( 58 )Refresh Rateهرتز و وضوح تصویر  7034×165قرار

سینوسی-کسینوسی بهعنوان مرجع ،بدون درنظر گرفتن

گرفتهاند .تحریکهای بینایی روی مانیتور و با فرکانسهای

اختالف فاز احتمالی با سیگنال  EEGثبتشده از کاربر،

 5/18 ،1/18 ،8/18و  9/18هرتز برای داوطلب نمایشداده

چندان مناسب نیست.

میشوند .براساس طرح این آزمایش ،هر داوطلب باید در پنج

در این مقاله ،ایدة یکسانسازی فاز سیگنال  EEGثبتشده

آزمایش شرکت کند و بین هر دو آزمایش 70 ،دقیقه استراحت

از کاربر و سیگنال سینوسی-کسینوسی مرجع مطرح شده و

میکند .در هر آزمایش ،داوطلب بهطور تصادفی به هریک از

Phase

چهار تحریک بینایی ،چهار مرتبه نگاه میکند .روش خیره

روش جدیدی با عنوان  LASSOبا فاز تصحیحشده (
 )Corrected LASSOپیشنهادشده است.

شدن فرد به هر تحریک به این صورت است که ابتدا همة

از دیگر چالشهای پیشرو در سیستمهای  BCIمبتنیبر

تحریکها خاموش هستند و تحریک موردنظر مشخص

 ،SSVEPانتخاب کانال مناسب برای پردازش برای شناسایی

میشود؛ سپس بعد از یک ثانیه ،همة تحریکها شروع به

فرکانس است .هرچه تعداد کانالها کمتر باشد ،قیمت دستگاه

چشمک زدن میکنند و فرد به مدت چهار ثانیه به تحریک

ثبت سیگنال و همچنین پیچیدگی محاسباتی کاهش مییابد .با

هدف خیره میشود.

توجه به اینکه سیستمهای  BCIمبتنیبر  SSVEPارتباط

در این آزمایش ،سیگنال  EEGبا فرکانس نمونهبرداری

نزدیکی با فعالیتهای بینایی کاربر دارند ،استفاده از کانالهای

 380هرتز از کانالهای  O2 ،O1و  Ozثبت شده و میانگین

نزدیک به نواحی بروز فعالیت بینایی در قشر مغز (پشت سر)

کانالهای  A1و  A2بهعنوان مرجع استفادهشده است .الکترود

بهتر است [ .]75طبق مرجع [ 72 ،]75کانال ،P7 ،P4 ،P3 ،Pz

زمین نیز روی پیشانی فرد قرارگرفته است .سیگنال

 O2 ،O1 ،PO6 ،PO5 ،PO2 ،PO1 ،POz ،P8و  Ozبهترین

ثبتشده توسط یک فیلتر میانگذر ،بین  4تا  28هرتز فیلتر

انتخابها برای سیستمهای  BCIمبتنیبر  SSVEPهستند .از

شده است.

EEG

میان این کانالها O2 ،O1 ،و  Ozدقت بیشتری دارند [.]4
در این پژوهش ،مقایسهای بین روش  LASSOاستاندارد
و روش پیشنهادی  LASSOبا فاز تصحیحشده انجام شد؛
همچنین براساس نتایج بهدستآمده از شناسایی فرکانس روی
کانالهای مختلف ،کانال مناسب برای استفاده در سیستمهای
 BCIمبتنیبر  SSVEPنیز انتخابشده است.

 -3روشهای پردازشی
 -3-1تشخیص فرکانس با استفاده از روش LASSO

استاندارد
برای مدل  ،LASSOبردار مشاهدات 𝑥 ،با توجه به رگرسیون
خطی استاندارد با رابطة ( )7مدل میشود.

 -2شرایط آزمایش

()7

در این مقاله ،برای ارزیابی روش پیشنهادی و همچنین انتخاب

در رابطة ( 𝑥 ،)7برداری با ابعاد  𝑛 × 1است .ماتریس ویژگی

کانال مناسب برای پردازش ،از دادههای مرجع [ ]4استفادهشده
است.
طبق مرجع [ ،]4آزمایشی برای ثبت این دادهها طراحی-
شده است که در آن ،چهار داوطلب بین سنین  37تا  35سال
(یک زن و سه مرد) شرکت کردهاند .همة آنها ازنظر بینایی

𝜀 𝑥 = 𝑌𝛽 +

) 𝑝𝑦 …  𝑌 = (𝑦1 𝑦2دارای ابعاد 𝑝 × 𝑛 است 𝜀 .نیز بردار نویز
با میانگین صفر و واریانس ثابت با ابعاد  𝑛 × 1است.
تخمین  LASSOاز رابطة ( )3بهدست میآید.
()3

) 𝛽̂ = arg min(‖𝑥 − 𝑌𝛽‖22 + 𝜆‖𝛽‖1
𝛽
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در رابطة ( ||.||1 ،)3و  ||.||2بهترتیب نشاندهندة  l1-normو

l2-

در رابطة ( 𝑐ℎ ،)4برابر با تعداد کانالهای استفادهشده در ثبت

 normهستند 𝜆 .پارامتر جریمه است و ̂𝛽 ،تخمینی از 𝛽

سیگنال است .درنهایت برای بهدست آوردن فرکانس تحریکی

است ،به صورتی که نویز کمینه شود.

که کاربر روی آن متمرکز بودهاست ،بیشترین درجة شرکت-

برای تشخیص فرکانس پاسخ  SSVEPاز روی مدل ،LASSO

پذیری مربوط به هر فرکانس و هارمونیکهای آن طبق رابطة

ماتریس 𝑌 ،مجموعهای از سیگنالهای سینوسی و کسینوسی با

( )8محاسبه میشود.

فرکانسهای تحریک استفادهشده در سیستم و هارمونیکهای
آنها تعریف میشود .برای تشکیل ماتریس 𝑌 ،ابتدا
سیگنالهای سینوسی-کسینوسی برای هر فرکانس تحریک و
هارمونیکهای آن طبق رابطة ( )2تشکیل میشود.

𝑖𝑓

 -3-2تشخیص فرکانس با استفاده از روش LASSO

با فاز تصحیحشده

𝑇 )𝑡) 𝑖𝑓(𝜋𝑠𝑖𝑛(2
)𝑡) 𝑖𝑓(𝜋𝑐𝑜𝑠(2
1 2
𝑛
⋮
= 𝑖𝑆
;𝑡 = . .….
𝐹
𝐹
𝐹
𝑠 𝑠
𝑠
)𝑡) 𝑖𝑓𝑁(𝜋𝑠𝑖𝑛(2
])𝑡) 𝑖𝑓𝑁(𝜋[𝑐𝑜𝑠(2

()2

()8

) 𝑓𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐶𝐷1 , 𝐶𝐷2 , 𝐶𝐷3 , 𝐶𝐷4

باوجود عملکرد خوب روش  LASSOبرای سیستمهای

BCI

مبتنیبر  ،SSVEPهمانگونه که از رابطهی ( )2مشخص است،
انتخاب موج سینوسی-کسینوسی بهعنوان مرجع بدون درنظر

در رابطة (𝑓𝑖 ،)2ها فرکانسهای تحریک را نشان میدهند.

گرفتن اختالف فاز احتمالی با سیگنال  EEGثبتشده امر

تعداد 𝑖𝑆ها برابر با تعداد فرکانسهای تحریک استفادهشده در

چندان مناسبی نیست؛ زیرا ممکن است همین اختالف فاز به

سیستم است 𝑁 .نشاندهندة تعداد هارمونیکها و

𝑠𝐹

بروز خطا در روند شناسایی فرکانس منجر شود.

نشاندهندة فرکانس نمونهبرداری است که در اینجا برابر با

در روش پیشنهادی این مقاله ،برای جبران اختالف فاز

 380هرتز است 𝑛 .تعداد نمونههای موجود در طول یک

احتمالی بین سیگنال مرجع و سیگنال  EEGثبتشده ،برای هر

پنجرة زمانی را نشان میدهد.

فرکانس تحریک و هارمونیکهای آن ،یک فاز منحصربهفرد

با توجه به استفاده از چهار فرکانس تحریک در این
پژوهش

و

درنظرگرفتن

دو

هارمونیک،

 𝑌 = [𝑆1 . 𝑆2 . 𝑆3 . 𝑆4 ]𝑇×16میشود .بردار 𝑥 در مدل

ماتریس

کانال است.

در ادامه با

رابطة (،)3

𝑇]  𝛽̂ = [𝛽1.1 . 𝛽1.2 . 𝛽1.3 . 𝛽1.4 . … . 𝛽4.1 . 𝛽4.2 . 𝛽4.3 . 𝛽4.4محاسبه
میشود.
هرکدام از  ،)i=1,2,3,4( 𝛽𝑖.1 . 𝛽𝑖.2 . 𝛽𝑖.3 . 𝛽𝑖.4درجة
شرکتپذیری (i )CD7امین فرکانس تحریک ( 𝑖𝑓) و هارمونیک
دوم آن را در سیگنال  EEGنشان میدهد.
برای طبقهبندی سیگنال  EEGو یافتن فرکانسی که کاربر
به آن خیره بودهاست ،درجة شرکتپذیری برای تمام کانالها
بهصورت رابطة ( )4محاسبه میشود.
()4

𝑁2
𝑐
∑𝑐ℎ
| 𝑗𝑐=1 ∑𝑗=1|𝛽𝑖,
𝑐ℎ

بهصورت معادلة ( )6در میآید.

LASSO

شامل نمونههای سیگنال  EEGدر یک پنجرهی زمانی از یک
توجه به

درنظرگرفته میشود؛ ازاینرو رابطة ( )2در مدل

LASSO

𝑇

()6

) 𝑠𝑖𝑛(2𝜋(𝑓𝑖 )𝑡 + 𝜑𝑖.1
) 𝑐𝑜𝑠(2𝜋(𝑓𝑖 )𝑡 + 𝜑𝑖.1
1 2
𝑛
⋮
= 𝑖𝑆
;𝑡 = . .….
𝐹
𝐹
𝐹
𝑠
𝑠
𝑠
) 𝑁𝑠𝑖𝑛(2𝜋(𝑁𝑓𝑖 )𝑡 + 𝜑𝑖.
]) 𝑁[𝑐𝑜𝑠(2𝜋(𝑁𝑓𝑖 )𝑡 + 𝜑𝑖.

در رابطة ( 𝜑𝑖.𝑘 ،)6اختالف فاز بین سیگنال  EEGثبت-
شده و هارمونیک 𝑘ام سیگنال سینوسی مرجع در فرکانس

𝑖𝑓

را نشان میدهد.
با توجه به استفاده از چهار فرکانس تحریک و دو
هارمونیک در این مقاله ،برای هر سیگنال  EEGورودی باید
هشت فاز برای فرکانسهای مختلف وهارمونیکهای آن
برآورد شود .فازهای برآوردشده از سیگنالهای سینوسی
مرجع بهدست میآیند و عیناً روی سیگنالهای کسینوسی نیز
اعمال میشوند .فرض کنید میخواهیم فاز را برای هارمونیک

= 𝑖𝐷𝐶
Contribution Degree

1

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

منوچهری ،ارزیابی عملکرد الگوریتم LASSOبا فاز تصحیحشده در سیستمهای BCIمبتنی بر SSVEP

370

𝑘ام سیگنال سینوسی با فرکانس 𝑖𝑓 تخمین بزنیم .طبق رابطة

ضریب همبستگی سیگنال  EEGثبتشده و سیگنال سینوسی

( )1داریم:

با 𝑗𝑡های مختلف را بهدست میآوریم.
𝑡 ; ) 𝑘𝑅𝑖.𝑘 = 𝑠𝑖𝑛(2𝜋(𝑘𝑓𝑖 )𝑡 + 𝜑𝑖.
1 2
𝑛
= . .….
𝑠𝐹 𝑠𝐹
𝑠𝐹

()1

در رابطة ( 𝑅𝑖.𝑘 ،)1نشاندهندة هارمونیک 𝑘ام سیگنال

برای اینمنظور تعریف می کنیم:
()73

) 𝑗𝑡 𝑖𝑓𝑘𝜋𝑦𝑖.𝑘.𝑗 = 𝑠𝑖𝑛(2

سینوسی با فرکانس 𝑖𝑓 با فاز 𝑘 𝜑𝑖.است .با فرض اینکه

در رابطة ( 𝑦𝑖.𝑘.𝑗 ،)73نشاندهندة سیگنال سینوسی مرجع برای

فرکانس نمونهبرداری ( 𝑠𝐹) مضرب صحیحی از 𝑖𝑓𝑘 است،

هارمونیک 𝑘ام فرکانس 𝑖𝑓 برای بردار زمان 𝑗𝑡 است.
اکنون برای انتخاب بردار زمان مناسب ،از ضریب

طبق رابطة ( )5داریم:
𝑠𝐹
𝑖𝑓𝑘

()5

=𝑚

در رابطة ( 𝑚 ،)5تعداد نمونههای سیگنال 𝑘 𝑅𝑖.در یک دوره

همبستگی طبق رابطة ( )72استفاده میکنیم.
()72
𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑡

تناوب را نشان میدهد .اگر 𝑖𝑓𝑘 مضرب صحیح 𝑠𝐹 نباشد (که
در بیشتر مواقع نیز چنین است) ،بهطور تقریبی از جزء صحیح

) 𝑗∑𝑇𝑛=1(𝑥(𝑛) − 𝑥̅ ) (𝑦𝑖.𝑘.𝑗 (𝑛) − 𝑦̅𝑖.𝑘.
2

) 𝑗√∑𝑇𝑛=1(𝑥(𝑛) − 𝑥̅ )2 √∑𝑇𝑛=1(𝑦𝑖.𝑘.𝑗 (𝑛) − 𝑦̅𝑖.𝑘.

𝑚 بهعنوان تعداد نمونههای موجود در یک دورة تناوب

𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑡 ; ) 𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑡) 𝑖𝑓𝑘(𝜋𝑅𝑖.𝑘 = 𝑠𝑖𝑛(2
𝑠ℎ 𝑠ℎ + 1
𝑛 𝑠ℎ +
= .
.….
𝑠𝐹
𝑠𝐹
𝑠𝐹

()9

𝑗𝑡

𝑚 ; 𝑗 = 1.2. … .

استفاده میکنیم .روابط ( )9و ( )70نشان میدهد که میتوان
اختالف فاز را با شیفت بردار زمانی نیز نشان داد.

𝑥𝑎𝑚 =

در رابطة ( 𝑥 ،)72سیگنال  EEGثبتشده 𝑥̅ ،میانگین این
سیگنال و )𝑛(𝑥 ،عنصر 𝑛ام از بردار 𝑥 را نشان میدهد.
همچنین 𝑗 ،𝑦̅𝑖.𝑘.میانگین بردار 𝑗 𝑦𝑖.𝑘.و )𝑛( 𝑗 ،𝑦𝑖.𝑘.عنصر 𝑛ام
این بردار را نشان میدهد.

در رابطة ( 𝑠ℎ ،)9تعداد شیفتهای بردار زمان (نقطة شروع

𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑡 بردار زمانی است که اگر بهعنوان پارامتر زمان

بردار زمان جدید) را نشان میدهد که طبق رابطة ()70

تابع سینوسی یا کسینوسی استفاده شود ،فاز مورد نظر را روی

محاسبه میشود.
()70

𝑘𝑚𝜑𝑖.
= 𝑠ℎ
[̃
]
𝜋2

چون نامساوی 𝜋 0 ≤ 𝜑𝑖.𝑘 ≤ 2برقرار است؛ میتوان نتیجه

آن اعمال میکند .با بهدست آوردن 𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑡 ،برای تمام
فرکانسها و هارمونیکهای آن ،میتوانیم مقدار  Siدر رابطة
( )6را به شکل رابطة ( )74بنویسیم.

گرفت 0 ≤ 𝑠ℎ ≤ 𝑚 ،است .حال برای تخمین تعداد
شیفتهای موردنظر و بهدست آوردن  𝑡targetکه معادل با
تخمین فاز سیگنال است ،از ضریب همبستگی استفاده

()74

میکنیم.
به این صورت که 𝑚 بردار زمان مختلف با طول  nرا

𝑇 ) )𝑠𝑖𝑛(2𝜋(𝑓𝑖 )𝑡𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑖.1
) )𝑐𝑜𝑠(2𝜋(𝑓𝑖 )𝑡𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑖.1
⋮
= 𝑖𝑆
𝑡;
) )𝑁𝑠𝑖𝑛(2𝜋(𝑁𝑓𝑖 )𝑡𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑖.
]) )𝑁[𝑐𝑜𝑠(2𝜋(𝑁𝑓𝑖 )𝑡𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑖.
1 2
𝑛
= . .….
𝑠𝐹 𝑠𝐹
𝑠𝐹

بهصورت رابطة ( )77تعریف میکنیم و آنها را  tjمینامیم.

در رابطة ( 𝑡𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑖.𝑘) ،)74نشاندهندة 𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑡ی است که

𝑗 𝑗+1
𝑛𝑗+
𝑡𝑗 = [ .
.….
𝑚 ] ; 𝑗 = 1.2. … .
𝑠𝐹 𝑠𝐹
𝑠𝐹

برای هارمونیک 𝑘ام فرکانس 𝑖𝑓 محاسبه میشود .بقیة مراحل

()77

این روش مشابه روش  LASSOاست و تنها بهجای استفاده

در ادامه ،برای انتخاب مناسبترین 𝑗𝑡 که همان  𝑡targetاست

از 𝑖𝑆 در رابطة ( ،)2از اصالحشدة آن ،رابطة ( ،)74استفاده

و فاز موردنظر را روی سیگنال مرجع اعمال میکند ،بیشینة

میشود.

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

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،9شماره  ،3تابستان 7294

377

از جدول  7مشخص است که برای روش  ،LASSOدر-

 -4انتخاب کانال مناسب برای پردازش
انتخاب مناسب کانالها و کاهش تعداد آنها ،هم در مرحلة

مجموع کانال پردازشی  Ozبهترین نتیجه را برای داوطلبان

ثبت سیگنال و هم در مرحلة پردازش سیگنال اهمیت ویژهای

مختلف و روی پنجرههای زمانی مختلف ارائه میدهد.

دارد .کاهش تعداد کانالها در مرحلة ثبت سیگنال ،استفاده از
سیستمهای سادهتری را برای ثبت سیگنال مغز ممکن میکند.
این موضوع سبب کاهش هزینهها میشود ،بهخصوص در

جدول ( -)2درصد صحت روش پیشنهادی  LASSOبا فاز
تصحیحشده روی کانالهای مختلف ،برای داوطلبان مختلف با
پنجرههای زمانی مختلف

مواردی که هدف تولید انبوه است .کاهش تعداد کانالها در
منجر میشود.
 LASSOو  LASSOبا فاز تصحیحشده) روی کانالهای
مختلف انجام شده و پردازش چندکاناله نیز انجامشده است؛
مناسب برای استفاده در سیستمهای  BCIمبتنیبر

SSVEP

Subject4

بهره برد.

Subject3

بنابراین میتوان از نتایج بهدستآمده برای انتخاب کانال

Subject2

در این پژوهش ،شناسایی فرکانس (برای هر دو روش

4.0
82.5
78.75
87.50
85.00
96.25
97.50
96.25
96.25
92.50
92.50
93.75
93.75
86.25
86.25
87.50
87.50

3.5
82.5
78.75
87.50
85.00
92.50
92.50
93.75
92.50
91.25
91.25
92.50
93.75
83.75
85.00
87.50
86.25

3.0
77.5
76.25
86.25
82.50
93.75
93.75
95.00
93.75
91.25
90.00
92.50
92.50
82.50
83.75
83.75
83.75

2.5
76.25
70.00
87.50
81.25
91.25
90.00
88.75
90.00
90.00
88.75
91.25
90.00
78.75
78.75
81.25
80.00

2.0
73.75
70.00
83.75
78.75
90.00
88.75
90.00
90.00
88.75
87.5
87.50
91.25
72.50
72.50
77.50
76.25

1.5
67.5
53.75
76.25
73.75
78.75
77.5
82.50
81.25
78.75
76.25
80.00
77.50
65.00
63.75
66.25
68.75

1.0
43.75
50.00
55.00
52.50
65.00
58.75
66.25
65.00
63.75
66.25
67.50
65.00
58.75
55.00
56.25
58.75

0.5
37.50
36.25
50.00
47.5
35.00
36.25
40.00
38.75
31.25
27.50
32.50
33.75
37.50
31.25
37.50
35.00

Channel
O1
O2
Oz
All
O1
O2
Oz
All
O1
O2
Oz
All
O1
O2
Oz
All

Subject1

مرحلة پردازش سیگنال نیز به کاهش پیچیدگی محاسباتی

)Window size (sec

 -8نتایج
جدولهای  7و  ،3بهترتیب درصد صحت شناسایی فرکانس

طبق جدول  ،3برای روش  LASSOبا فاز تصحیحشده نیز

روش  LASSOو روش پیشنهادی  LASSOبا فاز

کانال پردازشی  Ozبهترین نتیجه را برای داوطلبان مختلف و

تصحیحشده را در حالت پردازش تککاناله و چندکاناله نشان

برای پنجرههای زمانی مختلف بههمراه دارد و میتوان

میدهند .برای هر دو روش ،شناسایی فرکانس روی

اینگونه نتیجهگیری کرد که کانال پردازشی  Ozبهترین کانال

پنجرههای زمانی مختلف (از نیم تا چهار ثانیه با گامهای نیم

پردازشی برای سیستمهای  BCIمبتنیبر  SSVEPاست.

ثانیه) اجراشده است.

مقایسة جدولهای  7و  3نشان میدهد که روش

جدول ( -)1درصد صحت روش  LASSOروی کانالهای
مختلف ،برای داوطلبان مختلف با پنجرههای زمانی مختلف

Subject1
Subject2
Subject3
Subject4

4.0
81.25
75.00
85.00
82.5
93.75
97.50
90.00
90.00
92.50
91.25
93.75
93.75
86.25
83.75
88.75
87.50

3.5
80.00
75.00
85.00
81.25
91.25
92.50
95.00
93.75
88.75
90.00
91.25
93.75
78.75
83.75
87.50
85.00

3.0
73.75
75.00
83.75
78.75
92.50
92.50
92.50
91.25
90.00
87.50
93.75
92.50
81.25
83.75
85.00
83.75

2.5
72.50
66.25
82.50
77.50
91.25
90.00
85.00
87.50
87.50
86.25
91.25
90.00
77.50
75.00
78.75
77.50

2.0
71.25
66.25
80.00
75.00
88.75
86.25
92.50
90.00
87.50
85.00
88.75
90.00
68.75
67.50
73.75
72.50

1.5
63.75
48.75
75.00
71.25
75.00
72.50
81.25
80.00
75.00
73.75
75.00
75.00
61.25
57.50
66.25
68.75

1.0
40.00
46.25
56.25
52.50
65.00
52.50
62.50
62.50
62.50
62.50
65.00
60.00
58.75
52.50
56.25
58.75

0.5
36.25
33.75
48.75
45.00
31.25
33.75
38.75
37.5
28.75
25.00
31.25
33.75
36.25
25.00
33.75
32.50

نتایج شناسایی فرکانس نسبت به روش  LASSOاستاندارد
شدهاست .شکلهای  7تا  ،4مقایسهای بین درصد صحت

)Window size (sec
Channel
O1
O2
Oz
All
O1
O2
Oz
All
O1
O2
Oz
All
O1
O2
Oz
All

پیشنهادی  LASSOبا فاز تصحیحشده ،درمجموع باعث بهبود

شناسایی فرکانس روشهای  LASSOاستاندارد و روش
پیشنهادی  LASSOبا فاز تصحیحشده روی بهترین کانال
پردازشی ( )Ozبرای پنجرههای زمانی مختلف و داوطلبان
شرکتکننده در آزمایش را نشان میدهند.
از شکلهای  7تا  4مشخص است که درصد صحت
روش پیشنهادی  LASSOبا فاز تصحیحشده درمقایسه با
روش  LASSOاستاندارد ،برای افراد مختلف (برای کانال
 ،)Ozدر بیشتر پنجرههای زمانی بهبودیافته است .در شکلهای
 8تا  5برای واضح شدن عملکرد روش پیشنهادی روی
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شکل ( -)5میانگین بهبود درصد صحت روش  LASSOبا فاز تصحیحشده
نسبت به روش  LASSOروی چهار داوطلب برای کانال پردازشی  O1و
پنجرههای زمانی مختلف
شکل ( -)1مقایسة درصد صحت روشهای  LASSOو  LASSOبا فاز
تصحیحشده برای داوطلب یک و کانال Oz

شکل ( -)6میانگین بهبود درصد صحت روش  LASSOبا فاز تصحیحشده
نسبت به روش  LASSOروی چهار داوطلب برای کانال پردازشی  O2و
پنجرههای زمانی مختلف
شکل ( -)2مقایسة درصد صحت روشهای  LASSOو  LASSOبا فاز
تصحیحشده برای داوطلب دو و کانال Oz

شکل ( -)1میانگین بهبود درصد صحت روش  LASSOبا فاز تصحیحشده
نسبت به روش  LASSOروی چهار داوطلب برای کانال پردازشی  Ozو
پنجرههای زمانی مختلف

شکل ( -)3مقایسة درصد صحت روشهای  LASSOو  LASSOبا فاز
تصحیحشده برای داوطلب سه و کانال Oz

شکل ( -)5میانگین بهبود درصد صحت روش  LASSOبا فاز تصحیحشده
نسبت به روش  LASSOروی چهار داوطلب در حالت پردازش چندکاناله

کانالهای مختلف ،میانگین بهبود درصد صحت روش
پیشنهادی  LASSOبا فاز تصحیحشده نسبت به روش
شکل ( -)4مقایسة درصد صحت روشهای  LASSOو  LASSOبا فاز
تصحیحشده برای داوطلب چهار و کانال Oz

 LASSOاستاندارد برای پنجرههای زمانی مختلف و روی
افراد مختلف نشاندادهشده است.
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