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Abstract
Detection of Event Related Potentials (ERP) is an important prerequisite in the ERP-based BrainComputer Interface (BCI) systems. In order to increase the classification accuracy in these systems,
different filtering methods are used for improving the signal to noise ratio. This improvement
facilitates the diagnosis and classification of the ERPs. In a number of studies, the performance of
P300 detection systems which are based on common spatial pattern (CSP) and common temporal
pattern (CTP) has been investigated. The former uses spatial filters while the latter is based on
temporal filters. In these methods the filters are trained such that they maximize variance of one class
and simultaneously minimize the other class variance. The associated results show that in P300 speller
systems, the temporal filters outperform the spatial filters. In this study, in order to improve the
performance of the CTP based systems, a Weighted Common Temporal Pattern (WCTP) algorithm
which is a combined method is proposed. In this algorithm, each category of features has a weight
based on the importance of its eigenvalues. In fact, the features produced by the initial and final CTP
filters have more weight in the decision making process. In the combined method used in this
algorithm, the LDA classifiers are used. It is shown that the set of features obtained by the WCTP
method leads to an average classification accuracy of 90.2 percent which is about 4 percent better than
the CTP method. The experiments are performed considering two different subjects on 5 trials.
Key words: P300 component, a common spatial pattern (CSP), a common temporal pattern (CSP), weighted
common temporal pattern (WCTP).
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چکیده
آشکارسازی پتانسیلهای وابسته به رخداد ،یک پیشنیاز مهم در سیستمهای واسط مغز و کامپیوتر ( )BCIمبتنی بر  ERPاست .برای
افزایش درصد صحت طبقهبندی در این سیستمها ،از روشهای فیلترینگ مختلفی استفاده میشود تا نرخ سیگنال به نویز بهبود یابد و
در نتیجه تشخیص و طبقهبندی پتانسیلهای وابسته به رخداد آسان شود .پیش از این ،عملکرد فیلترهای الگوی مکانی مشترک
( )CSPو الگوی زمانی مشترک ( )CTPکه بهترتیب فیلترهای مکانی و زمانی هستند ،در آشکارسازی مولفة  P300بررسی شده است.
در این روشها ،فیلترها به صورتی آموزش داده میشوند که واریانس یک کالس ،بیشینه شده و واریانس کالس دیگر بهطور همزمان
کمینه شود .نتایج نشان داده است که در سیستم  ،P300Spellerعملکرد فیلترهای زمانی  CTPبهتر از فیلترهای مکانی  CSPاست .در
این مطالعه برای بهبود عملکرد روش  ،CTPالگوریتم ترکیبی الگوی زمانی مشترک وزندار ( )WCTPپیشنهاد شده است .در این روش
به هر دسته ویژگی ،وزنی متناسب با اهمیت مقادیر ویژه مربوطه داده میشود .در واقع در این روش ،ویژگیهای تولیدی توسط
فیلترهای ابتدایی و انتهایی  CTPوزن بیشتری در تصمیمگیری دارند .در روش ترکیبی بهکار رفته در این الگوریتم ،از طبقهبندی
کنندههای  LDAاستفاده شده است .با توجه به آزمایشهای انجام شده روی دو نمونة مورد بررسی و با  8ثبت میانگینگیری شده،
دسته ویژگی بهدست آمده توسط  WCTPبا میانگین درصد صحت طبقهبندی  90/3بهترین عملکرد را از خود نشان داد که نشانگر
بهبود تقریباً  4درصدی نسبت به  CTPاست.
کلیدواژهها :مولفة  ،P300الگوی مکانی مشترک ( ،)CSPالگوی زمانی مشترک ( ،)CTPالگوی زمانی وزندار (.)WCTP
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 -1مقدمه
واسط مغز و کامپیوتر 7به وسایلی ارتباطی گفته میشود که
فعالیتهای مغزی را به فرمانهای الکتریکی تبدیل میکند؛
درنتیجه کاربر را قادر میسازد تا با استفاده از افکار خود،
برنامهها و وسایل خاصی را کنترل کند [ .]7میتوان هم در
کلینیکهای تخصصی و هم در زندگی روزمره از این رابطها
استفاده کرد.
طرح کلی یک سیستم  BCIدر شکل ( )7نشان داده شده
است .در این سیستمها ،ابتدا سیگنال الکتریکی مغز بهوسیلة
الکترودهای مستقر روی پوست سر ثبت میشود .این دادههای
خام ،ورودی سیستم  BCIرا تشکیل میدهند؛ سپس پیش
پردازشهایی مانند فیلترینگ ،کاهش نرخ نمونه برداری و
قطعهبندی روی سیگنال ثبتشده انجام میشود .مرحلة سوم
یا استخراج ویژگی ،مهمترین مرحله در هر سیستم  BCIاست.
در این مرحله ،ویژگیهای وابسته به دستور و قابل تفکیک از
سیگنالهای مغزی حاصل از مرحلة پیشپردازش استخراج
میشوند .برای استخراج این ویژگیها معمو ًال از الگوریتمهای
شناسایی آماری الگو استفاده میشود .در مرحلة طبقهبندی،
مرزهای تفکیک برای دستهبندی ویژگیها یا همان دستورات
کاربر مشخص میشود .درنهایت سیگنال طبقهبندی شده
توسط الگوریتمهای مناسب مورد استفاده قرار میگیرد تا
برنامههای خاصی را کنترل کند .میان تکنیکهای متنوع ثبت
سیگنال مغزی ،این مطالعه روی سیگنال الکتروانسفالوگرام
( )EEG3تمرکز دارد .سیگنال  EEGبهدلیل غیرتهاجمی بودن،
مزیت اقتصادی و رزولوشن یا قدرت تفکیک زمانی باال
مناسبتر از سایر روشهای ثبت سیگنال و نظارت مغزی
موجود برای کاربردهای  BCIاست [ .]3اگرچه سیگنال ،EEG
سیگنالی تصادفی است ،اما میتوان ریتمهای مختلف مغزی را
از آن استخراج کرد و در سیستم  BCIاستفاده کرد؛ مانند
پتانسیلهای قشری کند [ ،]2ریتم میو و بتا [ 4و  ،]8تصورات
حرکتی [ ،]2پتانسیل برانگیخته حالت پایدار (]1[ )SSVEP2
و پتانسیل برانگیخته  ،]5[ P300که از بین آنها ،هدف این
مطالعه بررسی سیستمهای  BCIمبتنی بر  P300است.
چاپمن 4و برایدن ]9[ 8و ساتون 2و همکاران [ ]70بهترتیب در
سال  7924و  ،7928بهطور مستقل قلههای پدیدهای حدود

 200میلی ثانیه پس از تحریک هدف را کشف کردند .این
مولفه بهعنوان  P300شناخته میشود .در آزمایشهای کنترل
شده برای ثبت مولفة  ،P300نمونة تحت آزمایشمیآموزد که
به برخی از تحریکها به صورت خاصی پاسخ دهد .این
تحریکها میتوانند دیداری ،شنیداری یا حسی باشند .مولفة
 ،P300بیشتر از ناحیه آهیانهای مرکزی 1مغز بهدست میآید و
یکی از مهمترین امضاهای فرایندهای شناختی است .مولفة
 ،P300وضعیت بهنسبت پایداری در بیماران با سندروم قفل
شدگی دارد و حتی پس از چندین آسیب در ساقة مغز نیز
ظاهر میشود [ .]77فارول 5و دانچین 9برای اولین بار نشان
دادند که میتوان از این سیگنال بهطور موفقیت آمیزی در
کاربردهای  BCIاستفاده کرد [.]73

شکل (-)1شمای کلی یک سیستم BCI

همانطور که اشاره شد ،طراحی یک سیستم  BCIدر چهار
مرحلة اصلی انجام میشود (شکل ( .))7بلوکهای استخراج
ویژگی و طبقهبندی ،نقش بسیار مهمی در یک سیستم BCI
دارند و موفقیت این سیستمها به میزان زیادی به توانایی
استخراج ویژگیهای مناسب و طبقهبندی موثر ویژگیها
وابسته است .تاکنون روشهای زیادی برای استخراج ویژگی و
طبقهبندی پتانسیلهای وابسته به رخداد ( )ERP70مطرحشده
است .یکی از روشهای کارآمد برای استخراج ویژگی ،استفاده
از فیلترهای مکانی است .پیش از این ،کارایی فیلتر کردن
مکانی برای بهبود رزولوشن مکانی و نسبت سیگنال به نویز در
سیگنال  EEGثابتشده است .برخی از انواع فیلترهای مکانی
مبتنی بر روشهای مرجعدهی EEG77هستند؛ مانند مرجع
میانگینگیری مشترک 73و الپالسین کوچک و بزرگ.]72[ 72
این فیلترها بهعنوان فیلترهای مکانی باالگذری عمل میکنند
7

1

)Brain Computer Interface (BCI
Electroencephalography
3
Steady-State Visual Evoked Potentials
4
Chapman
5
Bragdon
6
Sutton
2

central-parietal
Farwell
9
Donchin
10
Event Related Potential
11
EEG referencing
12
Common Average Reference
13
Large Laplacian, Small Laplacian
8
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که فعالیت محلی را تقویت کرده و فعالیت توزیع شده را
ضعیف میکنند Koles .در سال  7998یک ایدة متفاوت
فیلترهای مکانی با نام الگوهای مکانی مشترک ( ،)CSPکه
بیشتر برای روشهای بازشناسی الگو طراحی شده است ،را را
مطرح کرد [ . ]74از این ایده نخستین بار برای تجزیة مؤلفة
نروفیزیولوژیکی در کاربردی کلینیکی از الکتروانسفالوگرافی
استفاده شد [ .]78بهتازگی روش  CSPبه روشهای الگوی
مکانی -طیفی مشترک ( )CSSPو الگوی مکانی تنک مشترک
( )CSSSPگسترش یافته است [ 71و .]72در مسائلی که
همپوشانی قابل توجهی بین دورههای زمانی دستههای مجاور
وجود داشته باشد (مانند  ،)P300 Spellerکارایی فیلترهای
مکانی کاهش مییابد .برای حل این مشکل در روش ،CSP
الگوی مکانی -زمانی مشترک ( )CSTPپیشنهاد شده است
[ .]75در روش  ،CSTPویژگیهای مکانی و زمانی سیگنال
بهطور همزمان وجود دارند و در نتیجه این روش عملکرد
بهتری نسبت به روش  CSPدر آشکارسازی پتانسیلهای
برانگیخته دارد .در سال  Yu ،3077و همکاران نشان دادند که
کارایی فیلترهای زمانی مبتنی بر الگوی زمانی مشترک ()CTP
بهتر از فیلترهای مکانی مشابه مبتنی بر  CSPاست [.]75
در این مطالعه ،روش جدیدی مبتنی بر  CTPبرای استخراج
ویژگی پیشنهاد میشود .در این روش ،از ترکیب طبقهبندی
کنندهها استفاده شده است تا دو کالس شامل مولفة  P300و
فاقد مولفة  P300را متمایز کند .ابتدا CTP ،بر دادههای EEG
پیشپردازش شدة هر کانال بهصورت مجزا اعمال میشود؛
سپس به تعداد فیلترهای انتخابی (فیلترهای منتخب با مقادیر
ویژهای که شامل بیشترین اطالعات تفکیک برای هر دو
وضعیت هدف و غیر هدف هستند ،رابطه دارد) ،به طبقهبندی
کننده آموزش داده میشود .پس از آن ،ویژگیهای مربوط به
iامین مقدار ویژه برای همة کانالها بهصورت وزندار با هم
ترکیب میشوند؛ درنهایت خروجی طبقهبندی کنندهها
براساس اهمیت مولفههای ویژه ،ترکیب میشوند.

-2تئوری روشها
تالش میشود که در روشهای مبتنی بر شناسایی آماری الگو
بهجای استفاده از دادهها در فضای اطالعات خام از فضای
ویژگی مناسبی استفاده شود که بازنمایی بهتری از اطالعات
داشته باشد .در گام اول ،فضای ویژگی مناسب برای هر کاربرد
با استفاده از اطالعات جنبی برای دادههای مورد بررسی
انتخاب میشود .در گام بعدی ،ویژگیهای مختلف پیشنهادی

آزمایش شده و کارایی آنها براساس معیارهای خاص تعیین
میشود .در این مقاله ،ابتدا از دو روش استخراج ویژگی الگوی
مکانی مشترک ( )CSPو الگوی زمانی مشترک ( )CTPبرای
استخراج ویژگی استفاده میشود و سپس ،الگوریتم پیشنهادی
برای آشکارسازی مولفة  P300بیان میشود .در این الگوریتم
به هریک از طبقهبندی کنندهها ،وزنی متناسب با اهمیت
مولفة ویژه بهکار رفته در ساخت فیلترهای زمانی داده میشود؛
از اینرو ،این روش را الگوی زمانی مشترک وزندار ()WCTP
مینامیم .در ادامه ،روابط ریاضی و الگوریتمهای بهکار رفته در
هریک از این روشها تشریح میشوند.

 -1-2الگوی مکانی مشترک ()CSP
 ،CSPیک روش استخراج ویژگی قوی برای ایجاد تفکیک بین
دو کالس ارائه داده است .هدف این روش یافتن فیلتر مکانی
 Hاست ،بهطوری که واریانس یک کالس بیشینه و واریانس
کالس دیگر همزمان کمینه شود؛ در حالیکه مجموع واریانس
دو کالس برابر با یک میشود [ .]75اگر ) X 1 (iو )X 2 (i
ماتریسهایی  N×Tدرنظرگرفته شوند ،که  Nتعداد کانالهاT ،
تعداد نمونة زمانی هر کانال ،اندیس  7نشان دهندة وضعیت
هدف (وجود سیگنال  )P300و اندیس  3نشان دهندة وضعیت
غیرهدف (عدم وجود سیگنال  )P300میباشد ،ماتریسهای
نرمال کوواریانس مکانی  R1و  R2از رابطة زیر محاسبه
میشوند:
()7

) X a (i ) X a  (i
1 n
}, a {1, 2

)) n i 1 trace ( X a (i )X a (i

Ra 

در رابطة باال n ،نشاندهندة تعداد ثبتهای هدف و غیر هدف
در مجموعه دادههای آموزشی و عالمت«  » ′نشاندهندة
عملگر ترانهاده است.
ماتریس ترکیب مکانی  Rبه صورت زیر تعریف میشود:
()3

R  R1  R2  A  A 

که در آن  Aماتریس متعامد بردارهای ویژة  Rو  ماتریس
قطری مقادیر ویژة  Rاست .حال با استفاده از ماتریس
سفیدکنندگی  ،Wماتریس کوواریانس  Rبه ماتریس همانی
 Iتبدیل میشود.
1

()2
()4



W   2A 
S WRW  W (R1  R2 ) W  I
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با توجه به رابطة باال ،ماتریس  S 1و  S 2بهصورت زیر تعریف
میشوند:

S 1 WRW
1

()8

S 2 WR2W 

با استفاده از سه رابطة قبل:

()72

S1  S 2  I

()2

()1

S 2  A22 A2

()74

S1  A11A1

()5
() 9

1  I  2

 -3-2الگوی زمانی مشترک وزندار ()WCTP

اگر  Aبهعنوان  mبردار ویژه با بیشترین قدرت تفکیک فرض
شود( ، )m<Nفیلترهای مکانی بهصورت زیر طراحی میشوند:
(H  A W )70
و دادههای فیلتر شده توسط این فیلترها ،از رابطة زیر
بهدست میآیند.
()77

R  R1  R2

سایر روابط ،مشابه با روش  CSPاست.

و با توجه به معادالت ( )2و ( )1بهدست میآید:
A1  A2  A

) X a (i )X a (i
1 n
}, a {1, 2

)) n i 1 trace ( X a (i )X a (i

Ra 

ماتریس ترکیب زمانی  Rبهصورت زیر تعریف میشود:

با اعمال آنالیز مؤلفههای اصلی به روابط ( )8داریم:
,

دورة مجاور در مفهوم الگوهای زمانی متفاوت هستند؛ برای
این منظور از الگوی زمانی مشترک استفاده میشود .روند
بهدست آوردن فیلترهای زمانی و استخراج ویژگی ،مشابه با
روش  CSPاست .ماتریسهای نرمال کوواریانس زمانی  R1و
 R2از رابطة زیر بهدست میآیند:

Z  HX

از آنجایی که مجموع دو مقدار ویژه همواره برابر با یک است،
بردار ویژة متناسب با بزرگترین مقدار ویژة  S 1همان بردار
ویژة متناسب با کوچکترین مقدار ویژة  S 2است و بالعکس.
این ویژگی باعث میشود که بردارهای ویژة  Aبرای
طبقهبندی هر دو کالس مفید باشند .عالوه بر آن ،میتوان
حجم محاسبات را کاهش داد؛ زیرا اولین و آخرین سطرهای
ماتریس بردارهای ویژه بیشترین اهمیت را در تفکیک بین دو
کالس خواهند داشت و پس از آنها دومین سطر و سطر ماقبل
آخر و به همین ترتیب تا آخر.

 -2-2الگوی زمانی مشترک ()CTP
یکی از مشکالت سیستمهای  BCIبا  ISI74کم (مثل
 ،)P300Spellerهمپوشانی قابل توجهی است که بین دورههای
هدف و غیر هدف مجاور وجود دارد [ .]75زمانی که کاراکتر
هدف ظاهر میشود ERP ،بهدست آمده هم در دورة کاراکتر
هدف و هم در دورههای غیر هدف مجاور وجود دارد .این دو
Inter Stimulus Interval

14

روش پیشنهادی الگوی زمانی مشترک وزن دار بر این ایده
استوار است که هریک از بردارهای ویژگی ،وزنی متناسب با
اهمیت مقدار ویژه مربوطه داشته باشند .در این روش،
ابتدا  CTPبر هریک از کانالهای مجموعة آموزش بهطور جدا
اعمال میشود و فیلترهای زمانی ،تعلیم داده میشوند؛ سپس
دادههای آموزش با استفاده از فیلترهای منتخب به فضای
ویژگی نگاشت میشوند .الزم به ذکر است که فیلترهای
منتخب در ارتباط با مقادیر ویژهای هستند که بیشترین میزان
تفکیک پذیری بین دو کالس هدف و غیر هدف را ایجاد
میکنند (یعنی اولین و آخرین سطرهای ماتریس بردارهای
ویژه ،بیشترین اهمیت را در تفکیک بین دو کالس خواهند
داشت و پس از آنها دومین سطر و سطر ماقبل آخر و به همین
ترتیب تا آخر) .ایدة ابتدایی این روش از کار الساوی 78و
همکاران گرفته شده است [ .]79در الگوریتم پیشنهادی آنها،
وزنی متناسب با بزرگی مقادیر ویژه به بردارهای ویژگی در
روش  PCAاختصاص مییافت.
در مرحلة بعد ،بردارهای ویژگی الحاقی از کنار هم قرار دادن
ویژگیهای با رتبة مقدار ویژه یکسان در تمام کانالها،
همانطورکه در شکل ( )3مشاهده میشود ،بهدست میآیند.
سپس یک طبقهبندی کننده به هریک از بردارهای ویژگی
الحاقی اعمال میشود .در اینجا ،خروجی هریک از طبقهبندی
کنندهها یک نمره است .نمرة کلی از جمع وزندار نمرة
طبقهبندی کنندهها بهدست میآید.
M

()78

) total _ score   (i * score i
i 1

15
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که در آن M ،تعداد طبقهبندی کنندهها و   iوزن تخصیص
داده شده به هر نمره است .نمرة هریک از طبقهبندی کنندهها
بهصورت زیر محاسبه میشود:
()72

score i W i X i

و وزن   iبهصورت زیر بهدست میآید:
()71

M
M
 i  1) /  K
2
K 1

( i 

در این روش وزندهی ،به هریک از نمرهها وزنی متناسب با
اهمیت مولفة اصلی مربوط به آن اختصاص داده میشود؛ یعنی
ویژگیهای مرتبط با فیلترهای ابتدایی و انتهایی که در رابطه
با مقادیر ویژه پراهمیتتر هستند ،وزن بیشتری میگیرند و
بهترتیب ویژگیهای مرتبط با فیلترهای دوم و یکی مانده به
آخر در رتبه دوم هستند و به همین صورت تا آخر .جمع
وزندار نمرة طبقهبندی کنندهها ،به یک نمره منجر میشود و
در نهایت آستانهگذاری روی آن اعمال میشود.

 -1-3معرفی دادههای استفاده شده
بسیاری از گروههایی که روی مسألة آشکارسازی  P300کار
میکنند ،از دادههای مسابقات  BCIاستفاده میکنند تا امکان
مقایسة نتایج وجود داشته باشد .در این مقاله نیز از
سیگنالهای ارائه شده توسط گروه وادثورث 72که در چارچوب
 BCI2000تهیه شده و از طریق سایت اینترنتی  BCI2005در
اختیار قرار گرفتهاند [ ،]30استفاده شده است .در آزمایش
طراحی شده برای ثبت این دادهها ،از یک سیستم P300
 spellerاستفاده شده است .در این آزمایش ،یک ماتریس 2×2
مشابه شکل ( )2به نمونه نشان داده میشود که شامل حروف،
اعداد و سمبل فاصله است .در هر مرحله ،یکی از سطرها یا
ستونها بهطور تصادفی و به مدت  700میلیثانیه روشن
میشود ،پس از آن به مدت  18میلیثانیه ،تمام سطرها و
ستونها خاموش میشوند.

شکل ( - )2ماتریس تحریک برای ثبت دادگان

شکل ( -)2بلوک دیاگرام روش آشکارسازی پیشنهادی.

 -3جزئیات روشها و پیادهسازی
در این بخش به توصیف جزئیات روشها و پیادهسازیها
پرداخته میشود .برای این منظور ،ابتدا دادههای مورد استفاده
معرفی میشوند و پس از آن ،جزئیاتی در رابطه با هریک از
بلوکهای سیسستم آشکارساز بیان میشود.
شکل ( -)4نحوهی الکترود گذاری
16
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این روند تا زمانی که همة  73سطر و ستون برای هر کاراکتر
روشن شوند ،ادامه مییابد .از میان این  73تحریک ،دو عدد
(یک سطر و یک ستون) شامل کاراکتر هدف هستند که
سیگنال  P300را تولید میکنند .برای افزایش دقت و امکان
میانگینگیری برای کاهش نویز ،این روند  78مرتبه برای هر
کاراکتر تکرار میشود .از دادههای استفادهشده از  24کانال،
مطابق شکل ( ،)4برای ثبت سیگنال استفادهشده است.
سیگنالهای ثبتشده در این مسیر ،پس از عبور از یک فیلتر
میانگذر  0.7تا  20هرتز با فرکانس  340هرتز نمونه برداری
شده اند.

پیشپردازشی مهم است؛ زیرا اگر از کاهش نرخ نمونهبرداری
استفاده نشود ،بُعد بردارهای ویژگی بسیار زیاد شده و
طبقهبندی کننده با نفرین ابعاد مواجه میشود .بهعالوه،
استفاده از تمام نمونههای سیگنال باعث باال رفتن حجم
دادههای ورودی میشود؛ در حالیکه ممکن است اطالعات
مفیدی نیز در اختیار قرار ندهد .به همین منظور در روشهای
استفادهشده ،قبل از استخراج ویژگی از کاهش یکنواخت نرخ
نمونهبرداری با نرخ  70استفاده شده است .مولفة  P300بیشتر
در بازة فرکانسی  0.7تا  73هرتز قرار دارد و طبق قضیة
نایکوئیست با این کاهش نرخ نمونهبرداری ،هنوز مولفههای
فرکانسی مربوط به  P300حفظ میشود (.)340/70<73

 -2-3پیش پردازش
استخراج ویژگیهای دقیق از سیگنال  EEGآلوده به نویز و
آرتیفکت ،71یکی از جدیترین چالشهای سیستمهای BCI
است و عملکرد طبقهبندی کننده ،به میزان زیادی به کیفیت
ویژگیهای استخراجی بستگی دارد .نویز خارجی و آرتیفکت
به دالیل زیادی در ثبت سیگنال  EEGتولید میشود .این
اختالالت نامطلوب ،آنالیز سیگنال  EEGو استخراج اطالعات
کلینیکی از آن را مشکلتر میکند .بنابراین ابتدا باید
پیشپردازشهایی روی این سیگنال اجرا شود تا نرخ سیگنال
به نویز آن بهبود یابد و برای استفاده در سیستم  BCIمناسب
شود .برای این منظور ،ابتدا سیگنال خام از یک فیلتر بیضوی
پایینگذر با فرکانس قطع  28هرتز و سپس از یک فیلتر
بیضوی باالگذر با فرکانس قطع  7.0هرتز عبور داده شد تا نویز
و آرتیفکتهای سیگنال کاهش یابد .سپس با توجه به یکسان
نبودن شرایط ثبت و قدرت سیگنال در افراد مختلف ،سیگنال
فیلتر شده به بازة [ ]-7 . 7نرمال شد .با توجه به اینکه اغلب
مولفههای شناختی مربوط به هر تحریک ،در فاصلة اعمال
تحریک تا حدود یک ثانیه پس از آن رخ میدهد ،با استفاده از
پنجرهای مستطیلی ،سیگنال به صورت قطعاتی یک ثانیهای
پس از هر تحریک بلوکبندی شد .گام بعدی در پیش
پردازش ،میانگینگیری است؛ از این رو سیگنالهای دارای کد
تحریک یکسان (هر سطر یا ستون دارای یک کد تحریک
است) در هر حرف ،با هم میانگینگیری شدند تا الگوی P300
که در تمام ثبتها شکل تقریبا ثابتی دارد ،باقی بماند و نویز
که رفتار تصادفی دارد ،حذف شود .در بسیاری از روشهای
مبتنی بر شناسایی آماری الگو که برای آشکارسازی مولفة
 P300استفاده میشوند ،کاهش نرخ نمونهبرداری یک گام
Artifact

 -3-3استخراج ویژگی
بلوک استخراج ویژگی یکی از مهمترین بلوکهای سیستم
آشکارساز است .همانطور که پیش از این ذکر شد ،در این
مطالعه از سه روش الگوی مکانی مشترک ،الگوی زمانی
مشترک و روش پیشنهادی الگوی زمانی مشترک وزندار برای
استخراج ویژگی استفاده شده است .در روشهای  CSPو
 ،CTPتنها از سه سطر اول و سه سطر آخر از ماتریس
بردارهای ویژه برای تولید فیلترهای مکانی و زمانی استفاده
شده است .به این ترتیب ،حجم اطالعات پردازشی از 24
(تعداد کل کانالها) به ( 2تعداد بردارهای ویژه انتخابی)
کاهش یافتهاست؛ سپس با ضرب فیلترهای تولیدی در این
مرحله در دادههای پیشپردازش شدة  ،Xبردارهای ویژگی Z
تولید شده است.
Z  XH 

()75

در روش  WCTPنیز از سه سطر ابتدایی و سه سطر انتهایی از
ماتریس بردارهای ویژه برای تولید فیلترهای زمانی استفاده
شده است و سپس بردارهای ویژگی الحاقی همانطور که در
بخش پیش توضیح داده شد ،از کنار هم قرار دادن ویژگیهای
با رتبة مقدار ویژة یکسان در تمام کانالها بهدست میآیند.

 -4-3طبقهبندی
هدف نهایی در هر مسئلة شناسایی الگو ،تفکیک مجموعهای از
نمونهها به دو یا چند کالس مختلف است .در اینجا نیز هدف
نهایی ،تفکیک سیگنالها به دو گروه شامل  P300و فاقد
 P300است .اغلب رابطهای دوطرفه بین بلوکهای استخراج

17
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ویژگی و طبقهبندی وجود دارد .در واقع ،هر چه بار اطالعاتی
بردار ویژگی از کالسهای تفکیکشده بیشتر باشد یا تعریف
ویژگی مناسبتر باشد ،از طبقهبندی کنندة سادهتری استفاده
میشود .در این مطالعه ،از طبقهبندی کنندة سادة خطی
استفاده شده است .از مزایای طبقهبندی کنندة خطی،
پیچیدگی محاسباتی کم و راحتی در پیادهسازی است.
 ،LDAسادهترین و پرکاربردترین طبقهبندی کنندة خطی
است [ 37و  .]33این طبقهبندی کننده در شکل استانداردش
یک طبقهبندی کنندة باینری است که با اعمال تخمین MAP
و با فرض گوسی بودن تابع توزیع ،احتمال شرطی ویژگیها در
فضای ویژگی و همچنین تساوی ماتریسهای کوواریانس
کالسها محاسبه میشود .در روش  ،LDAابر صفحة
تصمیمگیری بهصورت زیر تعریف میشود:
()79

در این مطالعه ،دقت طبقهبندی برای هر دو وضعیت هدف و
غیرهدف مهم بود؛ از اینرو عالوه بر روش معمول ارزیابی
براساس درصد صحت طبقهبندی ،نتایج ارزیابی براساس دقت
متعادل )BA( 79نیز گزارش شده است [ 75و  .]32اگر
وضعیت هدف را مثبت و وضعیت غیر هدف را منفی درنظر
بگیریم ،میتوان  BAرا بهصورت زیر بیان کرد:

V .U  b 0

()37

که  Uبردار ویژگی V ،بردار وزن ویژگیها و  bجملة بایاس
است [ .]37بردار وزن نیز از رابطة زیر محاسبه میشود:
()30

همانطور که پیش از این اشاره شد ،دادههای استفادهشده در
این مطالعه شامل اطالعات دو نمونة  Aو  Bاست .برای هریک
از نمونهها ،دو دسته دادة تعلیم با  58کاراکتر و تست با 700
کاراکتر در اختیار قرار گرفته است .از دادههای تعلیم برای
آموزش طبقهبندی کنندهها استفاده شده است و از دادههای
تست برای ارزیابی عملکرد روشهای ذکر شده استفاده شده
است.

 )1U Y

V  (U U

که در آن  Yبرداری است که شامل برچسب ویژگیها میباشد.
در روش  ،WCTPبه ازای هریک از بردارهای ویژگی الحاقی از
یک طبقهبندی کنندة  LDAاستفاده شده است.

 -5 -3ارزیابی
در بخشهای قبل به توضیح روشهای استفادهشده برای
آشکارسازی مولفة  P300پرداختیم .بعد از این مرحله ،نوبت به
ارزیابی کارایی این روشها و انتخاب روش بهینه میرسد .در
سیستم  ، P300Spellerاصوالً از دو معیار کلی برای ارزیابی
روشها استفاده میشود که عبارتاند از :درصد صحت
طبقهبندی و سرعت انتقال اطالعات (بیت بر دقیقه و یا
کاراکتر بر دقیقه) .موضوع مورد بحث در این مطالعه ،تنها
آشکارسازی مولفة  P300است و تشخیص کاراکتر بررسی
نشده است؛ درنتیجه تنها از معیار درصد صحت طبقهبندی
مولفة  P300برای ارزیابی روشها استفاده میشود .برای
منظور ،در این مطالعه از روش ارزیابی HCV75استفاده
میشود.
Hold out Cross Validation

18

1
TP
TN
( BA 

)
2 TP  FN TN  FP

که  FP ،FN،TN ،TPبهترتیب تعداد مثبت صحیح ،منفی
صحیح ،منفی اشتباه و مثبت اشتباه است.

 -4یافتهها و بحث
در این بخش ،نتایج ارزیابی هریک از روشهای استخراج
ویژگی در حالتهای تک ثبت (بدون میانگینگیری) و نیز
میانگینگیری روی ثبتهای حاصل از تکرار  2و  8آزمایش
برای هر کاراکتر ارائه شده است .در حالت تک ثبت از میان
 78ثبت موجود برای هر کاراکتر ،تنها از اولین ثبت استفاده
شده است تا نتایج به حالت آنالین واقعی نزدیکتر شود.
همانطور که پیش از این ذکر شد ،مجموعة تست شامل
اطالعات  700کاراکتر است که با ضرب در فیلترهای
آموزشداده شده ،بردارهای تست را تولید میکنند .در
روشهای  CSPو  ،CTPاین بردارهای تست برای آزمودن
کارایی روش به طبقهبندی کنندهها داده میشوند؛ ولی در
روش پیشنهادی  WCTPاز روش طبقهبندی ترکیبی بیانشده
استفاده میشود .در جدولهای ( )7و ( ،)3نتایج ارزیابی
ویژگیها برای دو نمونة  Aو  Bبهترتیب براساس میانگین
درصد صحت طبقهبندی و دقت متعادل  BAارائه شده است.

balanced accuracy
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جدول (: )1نتایج ارزیابی ویژگیها با استفاده از درصد صحت
طبقهبندی
 3مرتبه

 5مرتبه

میانگین

میانگین

گیری

گیری

سوژه A

57.1

53.8

6558

سوژه B

58.4

57.5

6555

سوژه A

53.1

6558

58.8

سوژه B

53.5

55.3

6.56

سوژه A

52.4

59.1

.154

سوژه B

52.0

51.8

6.56

روش

تک ثبت

CSP

CTP

298

الگوهای زمانی متفاوتی دارند CTP ،روش کارآمدتری نسبت
به  CSPدر رابطه با این دادهها محسوب میشود.
در شکلهای ( )8و ( )2بهترتیب ،نمودار مقایسة عملکرد
روشهای استخراج ویژگی در تعداد ثبتهای میانگینگیری
متفاوت با معیار درصد صحت طبقهبندی و  BAبرای نمونة A
نشانداده شده است .با با ارزیابی نمودارها مشخص است که
روش پیشنهادی  WCTPبهدلیل اختصاص دادن وزن باالتر به
ویژگیهای مناسبتر ،اغلب تفکیک باالتری نسبت به روش
 CTPایجاد کرده است .در واقع ویژگیهای تولیدی توسط
فیلترهای ابتدایی و انتهایی ،که بیشترین اطالعات تفکیکی را
دارند  ،وزن باالتری را در تصمیمگیری دریافت کردهاند.

WCTP

جدول (: )2نتایج ارزیابی ویژگیها با

استفاده از دقت متعادل BA
 3مرتبه

 5مرتبه

میانگین

میانگین

گیری

گیری

سوژه A

12.1

29.3

8458

سوژه B

22.2

21.9

8451

سوژه A

28.1

8453

14.7

سوژه B

28.2

15.2

6152

سوژه A

11.8

57.2

6452

سوژه B

11.2

11.2

6151

روش

تک ثبت

CSP
CTP

WCTP

5

3

درصد صحت

94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
1

تعداد ثبتهای میانگین گیری شده

CSP

CTP

شکل ( -)5نمودار مقایسة عملکرد روشهای استخراج ویژگی در
تعداد ثبتهای میانگینگیری متفاوت با معیار درصد صحت
طبقهبندی برای نمونة .A
90
85
80

WCTP

70

CSP

همانطور که از نتایج پیداست ،ویژگیهای تولید شده با
استفاده از فیلترهای زمانی  CTPتفکیک بهتری نسبت به
 CSPایجاد کردهاند .این نتیجه قابل پیش بینی بود؛ زیرا در
سیستم  ،P300 spellerدورههای هدف و غیر هدف مجاور
همپوشانی قابل مالحظهای دارند .درنتیجه زمانی که کاراکتر
هدف ظاهر میشود ،هم در دورههای هدف و هم در دورههای
غیر هدف مجاور حضور دارند .از آنجا که دورههای مجاور

65

CTP

درصد صحت

75

60

WCTP

55
50
5

3

1

تعداد ثبتهای میانگین گیری شده

شکل ( -)8نمودار مقایسة عملکرد روشهای استخراج ویژگی در
تعداد ثبتهای میانگینگیری متفاوت با معیار  BAبرای نمونه .A

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزندارP300  آشکارسازی مولفة:فرشته سلیمیان ریزی

292

مراجع-8

 نتیجهگیری-5

[1] E. Donchin, K. M. Spencer, and R. Wijesinghe,
"The mental prosthesis: Assessing the speed of a
P300-based brain-computer interface", IEEE
Trans. Rehab. Eng., vol. 8, pp. 174-179, 2000.
[2] J.S. Lin and W.C. Yang, “Wireless braincomputer interface for electric wheelchairs with
EEG and eye-blinking signls,” Int. J. Innov.
Comp. Inf. Control, vol.8, no. 9, pp 6011-6024,
2012.
[3] Y. Gu, O. F. Do Nascimento, M.-F. Lucas and D.
Farina, "Identification of task parameters from
movement-related cortical potentials", Medical &
biological engineering & computing, vol. 47, no.
12, pp. 1257-1264, 2009.
[4] A. S. Royer and B. He, "Goal selection versus
process control in a brain-computer interface
based on sensorimotor rhythms", J. Neural Eng.,
vol. 6, pp. 16005, 2009.
[5] D.Jarchi, V.Abolghasemi and S. Sanei, “Source
localizationof brain rhythms by empirical mode
decomposition and spatial notchfiltering”, 17th
European
Signal
Processing
Conference
(EUSIPCO2009)Glasgow, Scotland, August 2428, 2009 .
[6] K. Thomas , C. Guan , C. Lau , A. Vinod and K.
Ang, "A new discriminative common spatial
pattern method for motor imagery brain–
Computer interfaces", IEEE Trans. Biomed. Eng.,
vol. 56, no. 11, pp. 2730-2733, 2009.
[7] D. Zhu, J. Bieger, G. Garcia-Molina, and R.
Aarts, "A survey of stimulation methods used in
SSVEP-based BCIs", Journal of Computational
Intelligence and Neuroscience, vol. Article ID
702357, 12 pages, 2010.
[8] D. Linden, "The P300: Where in the Brain Is It
Produced and What Does It Tell Us?", The
Neuroscientist, Vol. 11, No. 6, pp. 563-576, 2005.
[9] R. M. Chapman and H. R. Bragdon, "Evoked
responses to numerical and nonnumerical visual
stimuli while problem solving", Nature, vol. 203,
pp. 1155-1157, 1964.
[10] S. Sutton, M. Braren, J. Zubin, and E. John,
"Evoked correlates of stimulus uncertainty ",
Science, vol. 150, pp. 1187-1188, 1965.
[11] M. Onofrj, D. Melchionda, A. Thomas and T.
Fulgente, “Reappearance of event-related P3
potential in locked-in syndrome,” Cognitive Brain
Research, vol.4, no.2, pp. 95-97, 1996.
[12] L. A. Farwell and E. Donchin, "Talking off the
top of your head: Toward a mental prosthesis
utilizing
event-related
brain
potentials",
Electroenceph. Clin. Neurophysiol., vol. 70, no. 6,
pp. 510-523, 1988.
[13] D. J. McFarland, L. McCane, S. V. David, and J.
R. Wolpaw, “Spatial filter selection for eeg-based
communication,” J. Electroencephalogr. and
clin.Neurophys., vol. 103, pp. 386–394, 1997.

 درWCTP  کارایی روش پیشنهادی،در این مطالعه
 ابتدا، برای این منظور. بررسی شدP300 آشکارسازی مولفة
مقایسهای بین روشهای ساخت فیلتر مکانی و زمانی توسط
 روش الگوی مکانی مشترک. انجام شدCTP  وCSP روشهای
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 مبتنی برBCI حرکتی است؛ اما این روش در سیستمهای
 از اینرو ساخت بردار ویژگی. عملکرد مطلوبی نداردP300
) پیشنهاد شدهCTP( زمانی به روش الگوی زمانی مشترک
 الگوهای زمانی بهجای الگوهای، در این روش.]75[ است
 فیلترهای زمانی، براساس نتایج.مکانی پردازش میشوند
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 روش، وزن دارPCA در این مطالعه با الگو گرفتن از روش
 اگرچه تعداد طبقهبندی کنندهها در این. پیشنهاد شدWCTP
روش افزایش مییابد؛ اما بهدلیل تعداد بسیار کم ویژگیهای
 پیچیدگی محاسباتی آنها،دادهشده به هر طبقهبندی کننده
کاهش مییابد و تفاوت چشمگیری در سرعت عمل سیستم
254 ،CTP  تعداد ویژگی استفادهشده در روش.ایجاد نمیشود
 تعداد ویژگیها،WCTP ویژگی است؛ در حالیکه در روش
 عالوهبر کاهش، کاهش تعداد ویژگیها. عدد است24 تنها
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.آموزش طبقهبندی کنندهها نیز میشود
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حالت تک ثبت به طور متوسط به درصد صحت طبقهبندی
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