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Abstract
Brain-computer interface system based on Steady state visual evoked potentials is taken into
consideration due to advantages such as simplicity of installation and use of the system, enough accurate
and acceptable Information transfer rate. In addition to these benefits, short processing time is also an
important criterion to have a system that is applicable in real life and have the ability to use online. In
this paper, a method based on standard CCA have been present for recognition of stimulus frequency.
The proposed method is performed in two stages, offline and online. In the offline stage, the standard
CCA is applied to the SSVEP and sin-cos reference signals. After that, template signals are constructed
using weights that generate maximum correlation. In online stage, cross correlation between test signal
and each template signals are calculated and the stimulus frequency is recognized. The greater accuracy
of frequency recognition and less calculation time at the same time are shown by stimulation result.
Key words: Brain-computer interface, Steady-state visual evoked potentials, Canonical correlation analysis.
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چکیده
سیستم واسط مغز -کامپیوتر مبتنی بر پتانسیلهای برانگیختة بینایی حالت ماندگار ،بهدلیل مزایایی چون سادگی راهاندازی و استفاده از
سیستم ،صحت کافی و همچنین نرخ تبادل اطالعات قابلقبول ،مورد توجه قرار گرفته است .عالوهبر این مزایا ،برای داشتن سیستمی که
در دنیای واقعی قابلاستفاده بوده و قابلیت کاربرد برخط را داشته باشد ،زمان پردازش کوتاه نیز معیاری مهم است .در این مقاله ،با ارائة
روشی برمبنای استفاده از معیار همبستگی ،فرکانس تحریک در  SSVEPبازشناسی شده است .روش پیشنهادی در دو مرحلة برونخط
و برخط انجام میشود .در مرحلة برونخط ،روش  CCAاستاندارد ،بین ثبت  SSVEPفرد و سیگنالهای مرجع سینوسی -کسینوسی
اجرا شده و برای ساخت سیگنالهای الگو از وزنهای بهوجود آورندة بیشینة همبستگی استفاده میشود .در مرحلة برخط ،با محاسبة
همبستگی برای سیگنال آزمایش و سیگنالهای الگو و استفاده از بزرگترین مقدار همبستگی ،فرکانس متناسب با آن بهعنوان فرکانس
تحریک تعیین میشود .نتایج شبیهسازی ،صحت بازشناسی فرکانس بیشتر و در عین حال ،زمان محاسبات کمتر روش پیشنهادی را
نسبت به روش  CCAاستاندارد ،نشان میدهند.
کلیدواژهها :واسط مغز -کامپیوتر ،پتانسیلهای برانگیختة بینایی حالت ماندگار ،تحلیل همبستگی متعارف
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 -1مقدمه
واسط مغز-کامپیوتر ،)BCI(3سیستمی است که فعالیت سیستم
اعصاب مرکزی )CNS( 3را اندازهگیری کرده و با تبدیل آن به
خروجیهای مصنوعی ،امکان جایگزینی ،9بازیابی ،4بهبود 1و
تکمیل 1خروجیهای طبیعی  CNSرا فراهم کرده و به این
شکل ،تعامالت بین  CNSو محیط داخلی و خارجی را تغییر
میدهد [.]3
هددف  ،BCIکمدک به افرادی با ناتوانی حرکتی شددددید برای
کنترل ابزارهایی چون کامپیوتر ،ویلچر و پروتزها اسدددت [ ]3و
میتواندد در زمیندههایی مانند سدددرگرمی ،ایمنی و امنیت نیز
بدهکار رود [ .]9برای  ،BCIمیتوان از سدددیگنالهای کنترلی
متفاوتی چون پتانسدددیلهای برانگیختة بینایی حالت ماندگار1
( ،)SSVEPپتانسددیل برانگیختة بینایی  P300و پتانسددیلهای
ناشی از قشر حسی -حرکتی ،استفاده کرد [.]4
 BCIمبتنی بر  ،SSVEPبدهدلیدل مزایایی چون راحتی کاربر،
نرخ تبادل اطالعات 3باال و صدحت بازشناسی قابلقبول ،بهطور
گسترده مطالعه میشود [.]1
 ،SSVEPپتانسیل الکتریکی متناوبی است که در هنگام تمرکز
فرد روی یک محرک دیداری تناوبی با فرکانس مشدددخ  ،در
مغز وی آشدکار میشود [ .]1این فعالیت الکتریکی میتواند در
ناحیة پسسدددری ،3در فرکانسهای متناظر با فرکانس تحریک
شناسایی شود [.]1
روشهای پردازشددی متفاوتی برای تشددخی  SSVEPها ارائه
شدده اسدت .تبدیل فوریة سریع )FFT(31و روشهای مبتنی بر
تحلیددل چگددالی طیا توان ،)PSDA( 33از اولین روشهددای
استفادهشده در این حوزه هستند [ 3و .]3رافائل 33و همکارانش
در سددال  ،3131با پیادهسددازی روش  PSDAروی پایگاه دادة
 ،AVI SSVEPبه میانگین صدحت بازشدناسی فرکانس 11/31
دسددت یافتهاند [ .]31با وجود این ،در تشددخی  SSVEPبه
کمک  ،PSDAدو اشکال عمده وجود دارد )3 :اجرای  PSDAبا

یک کانال تکی یا دوقطبی ،حسددداسدددیت زیادی به نویز دارد؛
درنتیجه ،نسدددبت سدددیگنال به نویز (SNR)39پایین را در پی
خواهد داشت و  )3برای داشتن یک رزولوشن فرکانسی مناسب
در این روشها ،نیاز به محاسبة تخمین طیا روی پنجرههایی
با طول زیاد اسددت [ .]33این دو نق  ،به محدودیت روشهای
مبتنی بر  PSDAدر کاربرد برخط BCI 34منجر میشود.
برای غلبده بر نقدای روشهدای مبتنی بر  ، PSDAروشهای
دیگری ارائده شددددندد .در این میدان ،میتوان به روش تحلیل
همبسددتگی متعارف )CCA( 31اشدداره کرد که بهطور وسددیع
اسدتفاده میشود .اولین استفاده از روش  CCAدر حوزة ،BCI
مربوط به سددال  3111اسددت []33؛ جایی که لین 31با تحلیل
همبسددتگی متعارف بین سددیگنالهای  EEGو سددیگنالهای
سدینوسدی -کسدینوسدی سداختهشده در هر فرکانس تحریک،
فرکانس متناظر با بیشدددینه مقدار همبسدددتگی را به فرکانس
هدف ،نسدبت داده و از این طری ،،شناسایی را انجام داد .روش
معرفیشدده توسدط لین ،که بهعنوان  CCAاستاندارد شناخته
میشددود ،بهدلیل داشددتن مزایایی چون کارایی باال و سددادگی
پیادهسددازی ،در سددالهای اخیر بهطور وسددیع در  BCIبرخط
اسددتفاده میشددود [39و .]34اگرچه  CCAدر  BCIمبتنی بر
 ،SSVEPبهخوبی کار میکند و عملکرد شددناسددایی بهتری را
نسدددبدت به  PSDAنشدددان داده اسدددت؛ ولی از آنجایی که از
اطالعات مخت فرد 31و  inter-trialاسدددتفاده نکرده و تمام
پارامترها را تنها از دادة آزمایش محاسدددبه میکند ،ویژگیهای
سددیگنال آموزش را شددامل نمیشددود که ممکن اسددت هنگام
اسدتفاده از طول پنجرة کوچک ،سبب بروز بیشبرازش 33شود
[33و.]31
روش پیشنهادی این مقاله ،بر پایة استفاده از  CCAو درنتیجه،
بهرهمندی از مزایای این روش ،بنا شدددده اسدددت؛ در عین حال
برای غلبدده بر نق این روش ،کدده پیشتر مطرح شدددد ،روش
پیشدددنهددادی در دو مرحلددة برونخط ( تنظیم ) 33و برخط
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(آزمایش )3اجرا میشدددود .در مرحلة برونخط ،با اسدددتفاده از
 ،CCAوزنهایی مناسددب به سددیگنالهای مرجع سددینوسددی-
کسدینوسدی نسدبت داده میشدود تا سیگنالهای الگو بهدست
آیند .در مرحلة برخط ،با محاسدبة همبستگی متعارف بین این
سدددیگنالهای الگو و سدددیگنالهای آزمایش ،فرکانس تحریک
صحیح شناسایی میشود.

 -2مواد و روشها
 -1-2پایگاه داده
برای اجرای شدددبیهسدددازیهای این مقاله ،از پایگاه داده
 ]31[ SSVEPاسددتفاده شددده اسددت .این پایگاه داده شددامل
دادههایی از  4فرد سدالم (سده مرد و یک زن) با میانگین سنی
 33سدال اسدت ،که همگی برای ثبت پاسخ  ،SSVEPبه هدف
در حال سددوسددوزدن با فرکانسهای مختلا (،1/1 ،1 ،1/1 ،1
 )31 ،3/9 ،3/3خیره شدددهاند .طول سدددیگنالهای این پایگاه
داده 91 ،ثانیه با فرکانس نمونهبرداری  133هرتز است.
نحوة الکترودگذاری برای ثبت سددیگنال ،مطاب ،با سددیسددتم
استاندارد  31-31بوده و از سه الکترود ( Ozالکترود ثبت)Fz ،
(الکترود مرجع) و ( Fpzالکترود زمین) استفاده شده است.
AVI

𝑓𝑌 Reference signals
𝑌𝑓1

𝜌2
𝜌2

𝐴𝐶𝐶

𝑘𝜌⋮

𝑌𝑓2
⋮

⋮

⋮

𝑘𝑓𝑌

SSVEP Signals

O

Maxi 𝜌 i

𝜌1

𝐴𝐶𝐶

درنظرگرفته شدددود [ .]3نمودار بلوکی این روش در شدددکل 3
نشان داده شده است .در روش  ، CCAدو بردار )Y=(Y1,…,Ym
و ) X=(X1,…,Xnفدر مدیشدددود ،کدده بین متغیرهددایش
همبستگی وجود دارد؛ بنابراین  ،CCAترکیبات خطی  Yjو Xi
را چنین مییابد که دارای بیشینه همبستگی شوند [.]31
در روش  CCAبرای کاربرد  ، BCIهمبسددتگی بین سددیگنال
مرجع ( 𝑓𝑌) و سیگنال  SSVEPمحاسبه میشود ، 𝑌𝑓 .نشانگر
هارمونیکهای فرکانس تحریک 𝑖𝑓 اسددت .طب ،مفهوم سددری
فوریه ،میتوان هر سدیگنال متناوب با فرکانس 𝑖𝑓 و فاز دلخواه
را بهصورت ترکیب خطی این هارمونیکها بازنمایی کرد .رابطة
( ،)3هارمونیکهای سیگنال مرجع را نشان میدهد که در آن،
𝑖𝑓 فرکدانس تحریک (فر میشدددود 𝑘 هدف با فرکانسهای
تحریدک  𝑓1تدا 𝑘𝑓 وجود دارد) 𝑁ℎ ،تعداد هارمونیکها T،تعداد
نمونهها و 𝑠𝐹 نیز نرخ نمونهبرداری است.
()3

1 2
𝑇
, ,…,
𝑠𝐹 𝑠𝐹
𝑠𝐹

=𝑡

)𝑡 𝑖𝑓𝜋sin(2
)𝑡 𝑖𝑓𝜋cos(2
⋮
= 𝑓𝑌
)𝑡 𝑖𝑓 sin(2𝜋𝑁ℎ
])𝑡 𝑖𝑓 [cos(2𝜋𝑁ℎ

سدددپس جفدت ترکیبات خطی 𝑥𝑤 𝑇 𝑋 = 𝑥 و 𝑦𝑤 𝑇 𝑓𝑌 = 𝑦 ،به
ندامهدای متغیرهدای متعارف ،3بهطوری بین دو مجموعه یافته
میشدود که همبستگی بیشینه شود [ .]1در ادامه ،همبستگی
متعدارف ( )ρمطداب ،با رابطة ( )3محاسدددبه و از آن ،بهعنوان
ضریب  CCAاستفاده میشود.
()3
3

𝐴𝐶𝐶

𝑇

]𝑦 𝑥[𝐸
]𝑦 𝑇 𝑦[𝐸 ]𝑥 𝑇 𝑥[ 𝐸√
] 𝑦𝑊 𝑇 𝑌 𝑋 𝑇𝑥𝑊[𝐸

𝑦𝑤𝜌(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥𝑤𝑥,
𝑦𝑤= 𝑚𝑎𝑥𝑤𝑥 ,

] 𝑦𝑊 𝑇 𝑌 𝑌 𝑇𝑦𝑊[𝐸 ] 𝑥𝑊 𝑇 𝑋 𝑋 𝑇𝑥𝑊[𝐸√

شکل ( -)1نمودار بلوکی روش  ،CCAکه همبستگی متعارف ( 𝑖)ρ
بین سیگنالهای مرجع ( 𝑓𝑌 ) و سیگنالهای  SSVEPرا محاسبه و
فرکانس سیگنال مرجع متناظر با بیشینه همبستگی را ،بهعنوان
فرکانس تحریک ( ،)Oشناسایی میکند.

 -2-2تشخیص فرکانس با استفاده از روش CCA

در پایان ،استراتژی نهایی برای تشخی این است که فرکانس
تحریک ( Oبرای اینکه بهعنوان یکی از  SSVEPها ،تشددخی
داده شود) ،شرط رابطة ( )9را برآورده کند [:]33
()9

𝑘 𝑖 = 1,2, … ,

𝑖𝜌 𝑥𝑎𝑚 = 𝑂

استاندارد

 -2-2روش پیشنهادی برای تشخیص فرکانس

 ،CCAیک روش آماری برای بررسدی همبستگی است .در این
روش ،از تعیین ارتبدداط بین دو گروه داده اسدددتفداده شدددده و
میتواند بهعنوان توسدعهای از همبستگی مرسوم بین دو متغیر

روش پیشنهادی این مقاله بر پایة روش  CCAاستاندارد ،بنا
نهاده شده است و ایدة اصلی آن ،استفاده از ضرایب حاصل از
روش  CCAبرای ایجاد سیگنالهای الگوی هر فرد و محاسبة

3

2

Tune

Canonical variables
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تحریک ( ،)Oشناسایی میشود .الزم به ذکر است که با توجه به
متناوب بودن سیگنال الگو با فرکانس هارمونیک اصلی ،تنها الزم
است بردار همبستگی به تعداد نمونههای یک دورة تناوب
سیگنال الگو ،محاسبه شود.

همبستگی متعارف بین این سیگنالهای الگو با سیگنالهای
 SSVEPبرای تعیین فرکانس تحریک است .با این رویکرد ،دو
محدودیت روش  CCAاستاندارد ،یعنی حساسیت به طول
سیگنال  SSVEPو پیچیدگیهای محاسباتی برای پیادهسازی
برخط ،برطرف میشود.
همانطورکه در نمودار بلوکی روش پیشنهادی در شکل 3
مشاهده میشود ،این روش شامل دو مرحلة برونخط و برخط
است.
در مرحلة برون خط برای هر فرکانس تحریک ،با اعمال روش
 CCAبه یک نمونه سیگنال  SSVEPبا طول مناسب ( )Xو
سیگنالهای مرجع سینوسی -کسینوسی ( 𝑓𝑌) ،ضرایب  ،Wکه
𝑤
بردارهای وزن نامیده شده و برابر با 𝑦𝑤 میباشند ،بهدست

 -3-2معیارهای ارزیابی
صحت تشخی فرکانس ،یکی از معیارهایی است که در
پژوهشهای بسیاری برای ارزیابی استفاده شده است [.]33–33
این معیار ،طب ،رابطة ( )4بهدست میآید .در این رابطه𝑁𝑐 ،
تعداد آزمایشهایی است که فرکانس تحریک در آنها بهدرستی
تشخی داده شده است و 𝑡𝑁 تعداد کل آزمایشها است.

𝑥

میآیند .در ادامه ،بردارهای وزن  Wدر سیگنالهای مرجع
ضرب میشوند ،تا سیگنال الگوی ( 𝑓̂𝑌) برای هر فرکانس تحریک
بهدست آید.
در مرحلة برخط ،بردار همبستگی بین سیگنال SSVEP
موردآزمایش (  )𝑋1و سیگنالهای الگو( 𝑓̂𝑌) ،محاسبه شده و
فرکانس متناظر با بزرگترین همبستگی ،بهعنوان فرکانس
𝑓𝑌

𝑐𝑁
𝑡𝑁

()4

دیگر معیار ارزیابی استفادهشده در برخی پژوهشها [ ،]39زمان
پیادهسازی است ،که با توجه به اهمیت استفاده از سیستمهای
 BCIبه شکل برخط ،بسیار اهمیت دارد.
Reference signals

Weight Vector

̂𝑌
𝑓2

⋮
̂𝑌
𝑘𝑓

Corellation

𝜌2

Corellation

𝑊
CCA
CC

⋮

⋮

∑×

̂𝑌
𝑓2

̂𝑌
𝑘𝑓
Corellation

𝑘𝑓𝑌

𝑊
CCA
CC

Off-line

̂𝑌
𝑓1

⋮

⋮

𝑌𝑓2

Test SSVEP signals
)(X1

𝑖𝜌 Max

شکل ( -)2نمودار بلوکی روش

∑×

𝑊
CCA
CC

Template signals

𝜌1
O

∑×

𝑌𝑓1

Tune SSVEP signals
)(X

̂𝑌
𝑓1

On-line

= 𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

پیشنهادی ،که شامل دو مرحلة برونخط و برخط است .در مرحلة برونخط ،بردارهای وزن ( )Wبا روش CCA

̂𝑌) ساخته میشود .مرحلة برخط نیز به کمک محاسبة همبستگی بین هر سیگنال
استاندارد ،محاسبه و با استفاده از آنها ،سیگنالهای الگو ( 𝑖𝑓
̂𝑌) ،فرکانس مربوط به بیشینه همبستگی ( 𝑖 )ρرا بهعنوان فرکانس تحریک
آزمایش (  )𝑋1و سیگنالهای الگوی تعیینشده از مرحلة برونخط ( 𝑖𝑓
( )Oشناسایی میکند.
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 1-3اجرای ارزیابی برای تعیین پارامترهای روش
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)amplitude(V

ابتدا دربارة تعداد هارمونیکهای استفادهشده برای ساختن
سیگنالهای مرجع ،بحث میشود .برای این منظور ،تبدیل
فوریة سیگنال مربوط به یک فرد از پایگاه داده برای هفت
فرکانس تحریک ،در شکل  9رسم شده است.
بهطور مثال ،در شکل ( 9الا) که مربوط به فرکانس  1هرتز
است ،انرژی سیگنال در این فرکانس و هارمونیک آن ،که برابر
با  33هرتز است ،نسبت به هارمونیکهای بعدی غالب است .این
مسأله در  1فرکانس تحریک دیگر ،که در قسمتهای (ب) تا
(ز) شکل  9ارائه شده است ،نیز به چشم میخورد؛ از اینرو
تعداد دو هارمونیک برای شبیهسازی انتخاب شد.
پارامتر دومی که باید پیش از پیادهسازی تعیین شود ،طول
سیگنال اختصاص داده شده برای دو مرحلة برونخط و برخط
روش پیشنهادی است .همانطورکه اشاره شد ،پایگاه دادة
استفادهشده در این مقاله ،سیگنالهایی با طول  91ثانیه دارد
که سه ثبت برای هر فرد در هر فرکانس تحریک ،موجود است.
برای درنظر گرفتن اطالعات مخت فرد در روش پیشنهادی،
بخشی از طول هر ثبت ،برای مرحلة برونخط و باقی آن ،برای
مرحلة برخط استفاده خواهد شد.
در مرحلة برخط ،طول  4ثانیه برای سیگنال درنظرگرفته شده
است ،که بازة معقولی برای  BCIمبتنی بر  SSVEPبهشمار
میرود [33و33و.]34
طول سیگنال مناسب برای تنظیم پارامترها در بخش برونخط
نیز با ارزیابی روی طولهای مختلفی از سیگنال تعیین میشود.
شکل  ،4بردارهای وزن را در فرکانس  31هرتز و برای  3طول
متفاوت از سیگنال ( 3ثانیه 1 ،ثانیه 31 ،ثانیه 34 ،ثانیه33 ،
ثانیه 33 ،ثانیه 31 ،ثانیه و  91ثانیه) ،بهازای  4فرد پایگاه داده
( قسمت الا تا د) نشان میدهد .بهدلیل ایجاد فرکانسهای
مرجع با دو هارمونیک ،چهار بردار وزن  𝑊3 ،𝑊2 ،𝑊1و  ،𝑊4که
بهترتیب متناسب با سینوس و کسینوس هارمونیک اول و
هارمونیک دوم هستند ،ایجاد میشود.

)amplitude(V

برای پیادهسازی روش پیشنهادی ،ابتدا باید دربارة تعیین
پارامترهای روش ،تصمیمگیری شود .این پارامترها عبارتاند از:
تعداد هارمونیکهای سیگنالهای مرجع در روش  CCAو طول
سیگنال استفادهشده در بخش برونخط و برخط.

1.5

(ز)

شکل ( -)3تبدیل فوریة مربوط به فرد چهارم پایگاه داده برای هفت

فرکانس تحریک (الا 1 :هرتز ،ب 1/1 :هرتز ،ج 1 :هرتز ،د1/1 :
هرتز ،ه 3/3 :هرتز ،و 3/9 :هرتز ،ز 31 :هرتز) با طول  91ثانیه.

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

339

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،31شماره  ،3تابستان 3931
8

1

6

0

0

Weighted Value

2

-2
-3
-4

-2

30

26

22

18

30

26

22

18

-4

20-30

15-25

الا

10-20

5-15

0-10

-5

الا
8

1
0

6

2

Weighted Value

4

-1
-2
-3
-4

Weighted Value

30

26

22

18

14

10

6

2

Weighted Value

4

-1

0
-5

14

10

6

2

-2
20-30

15-25

ب

10-20

5-15

0-10

-6

ب
2

1
0

0
Weighted Value

-4

-2
-3
-4

Weighted Value

-2

-1

-6

-5
14

10

6

2

-8

20-30

15-25

ج

10-20

5-15

0-10

ج
2

-4

30

26

22

10

6

2

0

-2

-4

-6

20-30

15-25

10-20
)Time(sec

5-15

0-10

Weighted Value

-2

2

Weighted Value

0

14
18
)Time(sec

-6

-6

د

د

شکل ( -)4مقادیر وزن ( )wتعیینشده به روش  CCAبرای طولهای
مختلا سیگنال  SSVEPتنظیم ،از  3تا  91ثانیه و با گام  4ثانیه
بهازای  4فرد پایگاه داده ( الا :فرد اول ،ب :فرد دوم ،ج :فرد سوم ،د:
) وزن سینوسی
فرد چهارم) .در این شکل ،خط پیوستة آبی (
) وزن کسینوسی
هارمونیک اول ( ،) 𝑊1نقطهچین نارنجی (
هارمونیک اول ( ،) 𝑊2خط نقطة سبز ( ) وزن سینوسی هارمونیک
دوم ( ) 𝑊3و خطچین صورتی ( ) وزن کسینوسی هارمونیک دوم
( ) 𝑊4را نشان میدهد.

شکل ( -)5مقادیر وزن ( )wتعیینشده به روش  CCAبرای
طولهای  31ثانیهای از سیگنال  SSVEPتنظیم ،که همپوشانی 1
ثانیهای دارند ،بهازای  4فرد پایگاه داده ( الا :فرد اول ،ب :فرد دوم،
)
ج :فرد سوم ،د :فرد چهارم) .در این شکل ،خط پیوستة آبی (
وزن سینوسی هارمونیک اول ( ،) 𝑊1نقطهچین نارنجی ( ) وزن
کسینوسی هارمونیک اول ( ،) 𝑊2خط نقطة سبز ( ) وزن سینوسی
) وزن کسینوسی
هارمونیک دوم ( ) 𝑊3و خطچین صورتی (
هارمونیک دوم ( ) 𝑊4را نشان میدهد.
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با بررسی چگونگی تغییرات مقادیر وزن بهازای تغییرات طول
سیگنال  SSVEPتنظیم ،برای افراد مختلا و در فرکانسهای
مختلا (که بهعنوان نمونه ،برای فرکانس تحریک  31هرتز در
شکل  4نشان داده شده است) ،طول  33ثانیه برای مرحلة
تنظیم انتخاب شد .برای طولهای باالتر از  33ثانیه ،وزنهای
تعیینشده تغییرات اندکی دارند.
با توجه به انتخاب طول  33ثانیه برای مرحلة برونخط ،از 33
ثانیة باقیمانده بهصورت سه سیگنال  4ثانیهای ،برای مرحلة
آزمایش استفاده میشود.

 -2-3ارزیابی تأثیر غیرایستا بودن سیگنال  EEGبر
انتخاب پارامترهای روش پیشنهادی
با توجه به غیرایستا 3بودن سیگنال  ،EEGباید تأثیر این ویژگی
برای پارامترهای  Wبررسی شود تا مشخ شود ،پارامترهای
محاسبهشده در بخش تنظیم تا چه حد قابل استفاده در بخش
آزمایش است .برای این منظور 1 ،بازة  31ثانیهای که همپوشانی
دارند ( 1تا  31ثانیه 1 ،تا  31ثانیه 31 ،تا  31ثانیه 31 ،تا 31
ثانیه 31 ،تا  91ثانیه) ،درنظرگرفته شده و چهار بردار وزن ،𝑊1
 𝑊3 ،𝑊2و  ،𝑊4برای آنها محاسبه شده است .شکل  ،1مقدار
این پارامترها را بهازای فرکانس  31هرتز برای  4فرد پایگاه
داده ( قسمت الا تا د) نشان میدهد.
همانطورکه در چهار قسمت شکل  1مشاهده میشود ،با وجود
اینکه هر چهار بردار  Wنوسانی هستند؛ اما محدود بودن بازة
این نوسانات و در عین حال عدم تداخل بردارهای  Wبا یکدیگر،
استفاده از پارامترهای تعیینشده در بخش تنظیم را برای بخش
آزمایش ممکن میکند.

 -3-3نتایج روش پیشنهادی در مقایسه با روش
CCA

برای فراهم شدن امکان مقایسة روش پیشنهادی ،روش
استاندارد نیز روی پایگاه داده  AVI SSVEPپیادهسازی شده
است .برای اینکه نتایج ،قابل قیاس باشند ،مالحظات زیر رعایت
شده و نتایج با این شرایط ارائه شده است:
 )3برای  CCAاستاندارد نیز سیگنالهای مرجع
سینوسی -کسینوسی با دو هارمونیک ،درنظرگرفته
شده است.
 )3در روش  CCAاستاندارد نیز همان سه بازة  4ثانیهای
بخش برخط روش پیشنهادی ،استفاده شده است.
CCA

Non-stationary

جدول  ،3صحت بازشناسی فرکانس را برای روش پیشنهادی در
مقایسه با روش  CCAاستاندارد ،به تفکیک برای هریک از 4
فرد پایگاه داده و هم بهصورت صحت کل ،نشان میدهد.
جدول ( -)1میانگین صحت بازشناسی روش پیشنهادی در قیاس با
روش  CCAاستاندارد ،به تفکیک برای هر فرد و همچنین کل افراد.
نمونه

صحت بازشناسی
روش پیشنهادی

صحت بازشناسی
روش  CCAاستاندارد

3

13/31

11/49

3

31/39

11/14

9

31/41

13/91

4

311

31/13

کل

33/33±1/19

11/91±1/91

جدول  3نیز زمان پیادهسازی روش پیشنهادی در مقایسه
با روش  CCAاستاندارد را ،با استفاده از نرمافزار متلب
 3139و کامپیوتری با پردازندة Intel® Atom™ CPU
 ،Z3775نشان میدهد.
جدول ( -)2زمان پیادهسازی روش پیشنهادی در قیاس با روش
 CCAاستاندارد.
روش
روش
پیشنهادی

زمان انجام محاسبات
برحسب ثانیه
برونخط

1/33

برخط

1/13

روش  CCAاستاندارد

1/11

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،روشی جدید برای بازشناسی فرکانس تحریک
 SSVEPدر کاربرد  BCIارائه شد .در این روش با اجرای
پیشتنظیم پارامترها به روش برونخط و تنها محاسبة
همبستگی متعارف در مرحلة برخط ،صحت باالی بازشناسی
فرکانس تحریک و درعین حال زمان کوتاه پیادهسازی ،بهدست
آمد.
از آنجا که روش پیشنهادی در دو مرحله انجام میشود ،که
مراحل تعیین ضرایب و ساختن سیگنالهای الگو براساس
سیگنالهای تنظیم ،بهصورت برونخط انجام شده و تنها
محاسبة همبستگی بین سیگنالهای مرجع و آزمایش ،بهصورت

1
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برخط اجرا میشود ،زمان پیادهسازی روش پیشنهادی به مراتب
کمتر از روش  CCAاستاندارد است.
همچنین تعیین سیگنال الگو برای هر فرکانس و هر فرد ،تنها
یک بار انجام میشود؛ از اینرو امکان استفاده از سیگنالهای
 SSVEPطوالنیتر فراهم شده است ،که این موضوع موجب
بهبود صحت بازشناسی فرکانس به میزان حدود  % 31نسبت به
روش  CCAاستاندارد و حدود  % 31نسبت به روش PSDA
[ ]31شد.
کاهش پیچیدگی محاسباتی در کاربرد  ،BCIکه همواره
بهصورت برخط و زمان واقعی استفاده میشود ،بسیار اهمیت
دارد؛ زیرا با کاهش پیچیدگی محاسباتی ،امکان استفاده از
تجهیزات سختافزاری ارزانتر و کوچکتر فراهم میشود.
درنتیجه ،با کاهش هزینهها ،استفاده از آن برای افراد بیشتری
ممکن خواهد شد.
در روش پیشنهادی این مقاله ،از دادههای تککاناله استفاده
شده است که عالوهبر کاهش حجم محاسبات ،راحتی کاربر در
زمان استفاده را در پی دارد .از این دیدگاه ،روش پیشنهادی
نسبت به روشهایی نظیر روش پیشنهادی بین 3و همکارانش
[ ،]31که از چندین کانال سیگنال  SSVEPاستفاده میکنند،
ارجحیت دارد .بین و همکارانش در سال  ،3113سیستمی قابل
استفاده بهشکل برخط برای  BCIمبتنی بر  ،SSVEPمعرفی
کردند .آنها در بخش برونخط روش خود ،تعداد هارمونیکها
برای پیادهسازی روش  ،CCAطول زمانی سیگنال  SSVEPو
کانالهای مؤرتر را تعیین کردند تا با استفاده از آنها در بخش
برخط ،به سیستمی کارا دست یابند .در روش پیشنهادی ما نیز
دربارة تأثیرگذاری تعداد هارمونیکها و طول سیگنال بر کارایی
سیستم و مشخ کردن آنها قبل از راهاندازی سیستم برخط،
بحث شده و مقادیر مناسبی برای آنها تعیین و استفاده شده
است.
درنظر گرفتن اطالعات مخت فرد و کاهش حساسیت سیستم
به نویز نیز از نکات موردتوجه در روش پیشنهادی است .ژانگ3
و همکارانش در سال  ]31[ 3133نیز برای دستیابی به این
هدف ،روشی بر پایة  ،CCAبهنام  CCAچندراهه ،9را معرفی
کردهاند که در آن ،از بهینهسازی سیگنالهای مرجع سینوسی-
کسینوسی روش  CCAاستفاده شده است؛ اما با توجه به اینکه
کل مراحل روش آنها ،بهصورت برخط انجام میشود ،زمان
اجرای به مراتب طوالنیتری نسبت به روش پیشنهادی دارد.
Bin
Zhang

1

در انتها ،باید اشاره کرد که برای دستیابی به مزایای روش
پیشنهادی این مقاله ،تنها هزینة قابل پرداخت ،نیاز به مرحلة
تنظیم برای روش پیشنهادی است.
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