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Abstract
Extracting discriminative features is a crucial step in brain-computer interfaces (BCIs) that could affect
directly on the classification performance. Common spatial patterns (CSP) is a commonly used
algorithm for such propose in motor imagery based BCI systems. CPS tries to extract the most
appropriate spatial patterns in the electroencephalogram (EEG) signals to discriminate different motor
imagery classes. Before applying CSP, Usually EEG signals are filtered out in 8-30 Hz to capture event
related desynchronization (ERD) specific frequency rhythms called mu and beta bands. However, this
frequency band could be highly subject specific. Therefore, optimizing spectral and spatial filters jointly
could improve the classification accuracy. In this paper, we proposed a novel learning algorithm to
derive spatial and spectral filters simultaneously using an evolutionary learning algorithm called
particle swarm optimization (PSO). Furthermore, we utilized mutual information between extracted
features and class labels as a cost function in the learning algorithm. Our simulations on BCI
competition IV, dataset 1 reveals that the proposed method significantly outperforms the conventional
CSP and filter bank CSP (FBCSP) with two different filter bank architectures.
Key words: Brain-computer interfaces, common spatial patterns, Spatio-spectral features, particle swarm
optimization, mutual information
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چکیده
استخراج ویژگیهای تفکیکپذیر ،بخشی مهم در سیستمهای واسط مغز-کامپیوتر ( )BCIاست ،که میتواند بر کارایی طبقهبندی،
تاثیرگذار باشد .برای رسیدن به این هدف ،الگوهای فضایی مشترک ( ،)CSPروشی متداول است که در سیستمهای  BCIمبتنیبر تصورات
حرکتی ،استفاده میشود CSP .سعی میکند تا مناسبترین الگوهای فضایی در سیگنال الکتروانسفالوگرام ( )EEGرا برای تفکیک
گروه های مختلف تصور حرکتی ،استخراج کند .بهطور معمول پیش از اعمال  ،CSPسیگنالهای  EEGدر باند فرکانسی  1-43هرتز،
فیلتر میشوند تا ریتمهای مربوط به ناهمگامی وابسته به رویداد ( ،)ERDکه میو و بتا نام دارند ،استخراج شوند .با این حال ،این باند
فرکانسی ممکن است در افراد مختلف ،یکسان نباشد؛ به همین دلیل ،بهینه سازی فیلترهای طیفی در کنار فیلترهای فضایی ،میتواند
تأثیر بسزایی در بهبود صحت طبقهبندی داشته باشد .در این مقاله ،با استفاده از الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات ( ،)PSOروش
یادگیری نوینی را برای به دست آوردن همزمان فیلترهای طیفی و فضایی ارائه میدهیم .همچنین ،از معیار اطالعات متقابل بین ویژگیهای
استخراجشده و برچسب گروهها ،بهعنوان تابع هزینه استفاده میشود .شبیهسازیهای انجامشده روی مجموعه دادة یک از رقابت ،BCI
نشان میدهد که صحت طبقهبندی روش پیشنهادی ،بهطور معناداری بیشتر از روشهای  CSPو بانک فیلتر ) ،CSP (FBCSPبا دو نوع
بانک فیلتر متفاوت ،است.
کلیدواژهها :واسطهای مغز-کامپیوتر ،الگوهای فضایی مشترک ،ویژگیهای طیفی-فضایی  ،بهینهسازی اذحام ذرات ،اطالعات متقابل
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 -1مقدمه

از کانالهای  ،EEGمیتوان مجموعهای از فیلترهای فضایی

استخراج ویژگی های تفکیککننده ،6بخشی مهم در یک مسئلة

ساخت ،که تفکیکپذیری این الگوها را در دستههای مختلف

شناسایی آماری الگو است؛ چون تفکیکپذیری ویژگیها به

تصور حرکتی افزایش دهد [.]4

افزایش عملکرد طبقهبندی منجر میشود [ .]6با توجه به

یکی از روشهای بسیار پرکاربرد در موارد بسیار مختلف برای

اهمیت این موضوع در مسائل شناسایی آماری الگو ،مانند

استخراج ویژگیهای جداپذیر ،که نتایج قابلقبولی را از خود

واسطهای مغز-کامپیوتر ) ،(BCI5تشخیص بیماریها و ،...

نشان داده ،روش الگوهای فضایی مشترک ) (CSP64استCSP .

روشهای پیشپردازش مختلفی برای این منظور استفاده

با اجرای یک روش بهینهسازی روی دادههای آموزشی مربوط

فرکانس4

به دو گروه مختلف تصور حرکتی ،وزنهای یک یا چند جفت

میشوند که در میان آنها ،استفاده از فیلترهای حوزة
و فیلترهای فضایی ،1نقش مهم و قابلتوجهی دارند.

فیلتر فضایی را یافته و سیگنالها را با آن فیلتر میکند.

همانطور که ذکر شد ،یکی از کاربردهای مهم شناسایی آماری

بهگونهای که همزمان توان (واریانس) دادههای فیلترشده در یک

الگو ،واسطهای مغز-کامپیوتری هستند .این سیستمها سعی

گروه ،بیشینه و در گروه دیگر ،کمینه شود .به این ترتیبCSP ،

دارند تا فعالیت های مغزی را به دستورات کنترلی تبدیل کنند

ویژگیهایی را استخراج میکند که در گروههای مختلف نسبت

[ .]5در این میان ،سیستمهای  BCIکه برای تولید سیگنالهای

به یکدیگر ،متمایز باشند .در سیستم های  BCIوابسته به

کنترلی از سیگنال الکتروانسفالوگرام ) (EEG2و طبقهبندی

تصورات حرکتی ،بهطور معمول الگوریتم  ،CSPروی سیگنال

تصورات حرکتی 6استفاده میکنند ،توجه بسیاری از محققان را

 EEGفیلتر شده در بازة فرکانسی مربوط به ریتمهای میو و بتا،

جلب کرده است .تصور حرکت یک اندام خاص ،باعث کاهش

یعنی حدود  1-43هرتز ،اعمال میشود؛ درحالیکه که این باند
باشد61

توان سیگنال  EEGدر باندهای فرکانسی میو( 2حدود 1-64

فرکانسی میتواند در افراد مختلف ،متفاوت

هرتز) و بتا( 1حدود  64-43هرتز) در نواحی حسی-حرکتی

تاکنون مطالعات زیادی در حوزة طراحی همزمان فیلترهای

EEG

فرکانسی و فضایی انجام شده است .روش الگوهای فضایی-

در باندهای ذکرشده در نواحی حسی-حرکتی نیمکرة سمت

طیفی مشترک ) ،(CSSP15با کنار هم قرار دادن یک تأخیر

موافق 63میشود .پدیدههای باال ،بهترتیب با عناوین ناهمگامی

زمانی معین از سیگنال و سیگنال اصلی و نیز اعمال  CSPروی

وابسته به رویداد ) (ERD66و همگامی وابسته به رویداد

آن ،عالوهبر فیلترهای فضایی ،یک فیلتر فرکانسی پاسخ ضربة

) (ERS65شناخته میشوند .این پدیدهها در تصورات حرکت

محدود ) (FIR16مرتبة یک نیز طراحی میکند [ .]2در [،]1

اندامهای مختلف ،الگوهای متفاوتی ازنظر زمان وقوع و دامنة

نویسنده روشی بهنام الگوهای تُنک فضایی -طیفیِ مشترک

نوسانات فرکانسها را روی کانالهای مختلف سیگنالهای EEG

)(CSSSP17

ثبتشده ،ایجاد میکنند ،که استفاده از این الگوها در تفکیک

در برابر بیش برازش 18در کنار فیلترهای فضایی ،ارائه میدهد.

گروههای مختلف تصور حرکتی ،مؤثر است [ .]4مطالعات

در [ ]2نویسنده با فیلتر کردن سیگنال در باندهای فرکانسی

گذشته نشان داده است که با انتخاب ترکیبهای وزندار مناسب

مختلف و اعمال جداگانة  CSPروی هر باند و انتخاب بهترین

نیمکرة سمت مخالف 8و همچنین افزایش توان سیگنال

[. ] 1

را برای طراحی یک فیلتر  FIRمرتبه باال و مقاوم

FBCSP19

ویژگیهای تولید شده ،روش بانک فیلتر ( CSP

) را

Discriminant

6

Event Related Desynchronization

66

Brain Computer Interface

5

Event Related Synchronization

65
64

Frequency Domain Filters

4

Common Spatial Patterns

Spatial Filters

1

Subject Specific

61

Electroencephalogram

2

Common Spatio-Spectral Pattern

62

Motor Imagery

1

Finite Impulse Response

61

Mu

2

Common Sparse Spectral Spatial Pattern

62

Beta

1

Overfitting

61

Contralateral

8

Filter Bank CSP

68

Ipsilateral

63
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ارائه میکند .الزم به ذکر است که در تمام روشهای ذکرشده،

هدف این مقاله ،بهینهسازی همزمان فیلتر فرکانسی در حوزة

فیلتر فرکانسی در حوزة زمان ،طراحی شده است ،که به آن

فرکانس (فیلتر طیفی) ،براساس معیار اطالعات متقابل و

فیلتر زمانی 1میگویند.

فیلترهای فضایی ،با استفاده از  CSPاست .رویکرد این مقاله،

برخالف مطالعات باال ،که بهدنبال بهینهسازی فیلتر فرکانسی در

طراحی فیلتر فرکانسی با استفاده از تبدیل ویولت مورلت 8است.

حوزة زمان هستند ،برخی از مطالعات انجامشدة دیگر ،طراحی

ایدة اصلی این است که ویولت مورلت در حوزة فرکانس ،به یک

و بهینهسازی در حوزة فرکانس را ترجیح میدهند (الزم به ذکر

توزیع گوسی تبدیل شده و در نتیجه ،بهینهسازی یک باند

است که در این مقاله به فیلترهای فرکانسی طراحیشده در

فرکانسی ،معادل با بهینهسازی دو متغیر مرکز (میانگین) و

حوزة فرکانس ،فیلترهای طیفی گفته میشود) .برای مثال ،روش

عرض (انحراف معیار) یک توزیع گوسی در حوزة فرکانس است.

 CSPوزندار طیفی ) ،(SWCSP2با استفاده از یک الگوریتم

همچنین در این مقاله ،بر خالف روش های ذکرشده ،برای

تکرار شونده ،سعی دارد تا فیلترهای فضایی را با استفاده از CSP

بهینه سازی پارامترهای فیلتر فرکانسی از الگوریتم تکاملی

و فیلترهای طیفی را با بیشینه کردن نرخ تفکیک فیشر ،3بهینه

بهینه سازی ازدحام ذرات ) (PSO9استفاده میشود ،تا خطر

کند [ .]1روشهای جدیدتر ،مانند شبکة فیلتریگ فضایی-

گیر کردن در اکسترممهای محلی کم شده و قابلیت اعمال

طیفی بهینه )] (OSSFN4 [4و بیشینه کردن اطالعات متقابل

محدودیت روی فضای جست و جو را داشته باشیم .درنهایت برای

ویژگیهای فضایی-طیفی )] ،(MMISS5 [1از روش  CSPبرای

ارزیابی ،روش ارائهشده بر مجموعه دادة یک از رقابت  BCIچهار

بهدست آوردن فیلترهای فضایی استفاده نکردهاند و سعی دارند

 ،10اعمال شده و نتایج آن با دو روش مرسوم  CSPو ،FBCSP

تا فیلترهای فضایی و فرکانسی را همزمان بهنحوی بهینه سازی

مقایسه میشود.

کنند که اطالعات متقابل 6بین ویژگیهای استخراجشده و
برچسب گروهها ،بیشینه شود.

 -2مواد و روشها

طراحی همزمان فیلترهای فرکانسی و فضایی به برای کارایی

در این قسمت ،مجموعه دادة استفادهشده ،تشریح و سپس

بیشتر در سیستمهای  ،BCIهمچنان مبحثی باز و مورد عالقة

روشهای  FBCSP ،CSPو روش پیشنهادی بهطور کامل

پژوهشگران است .استفاده از معیار اطالعات متقابل ،چشم انداز

توضیح داده خواهند شد.

نوینی در بهینهسازی همزمان فیلترهای فضایی و فرکانسی،
پیش روی پژوهشگران قرار داده است .با این حال هر دو مقالة
ارائه کنندة روشهای  OSSFNو  ،MMISSکه از این معیار برای
بهینهسازی استفاده کردهاند؛ اذعان دارند که فضای
جست و جوی بزرگ ،بهینهسازی همزمان فیلترهای فضایی و
فرکانسی را دشوار میکند و در نتیجه این مطالعات برای رفع
این مشکل ،از راهکار بهینهسازی زیرمجموعهای 7استفاده
میکنند؛ درحالیکه انتخاب زیرمجموعة مناسب برای
بهینهسازی فیلترهای فضایی و فرکانسی ،خود موضوعی
چالش برانگیز است [.]1 ,6

 -1-2مجموعه داده
در این مقاله برای ارزیابی روش ارائه شده ،از دادههای
کالیبراسیون در مجموعه دادة یک از رقابت  BCIچهار،11
استفاده میشود .12این مجموعه داده ،شامل سیگنالهای EEG
با  28کانال از هفت کاربر است [ .]8نرخ نمونه برداری این
سیگنال ها 6333 ،هرتز بوده و مطابق با سیستم  ،63-53ثبت
شده اند [ .]63هرکدام از کاربران قبل از شروع آزمایش ،دو عمل
را از بین تصور حرکت دست راست ،دست چپ و پاها ،انتخاب
کرده و هرکدام از این وظایف 13را633 ،باربهطور تصادفی انجام
می دهند (در مجموع  533انجام وظیفه برای هر کاربر) .در هر

Temporal Domain

6

Morlet Wavelet Transform

1

Spectrally Weighted CSP

5

Particle Swarm Optimization

8

Fisher Discriminant Ratio
Optimum Spatio-Spectral Filtering Network

4

BCI Competition

63

1

http://www.bbci.de/competition/iv/#dataset1

66

65الزم

Maximizing Mutual Information of Spatial Spectral Features

2

Mutual Information

1

به ذکر است که این مجموعه داده شامل دو مجموعه دادهی
کالیبراسیون و ارزیابی است

Subspace Optimization

2

64

Tasks
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تکرار ،کاربر پس از مشاهدة یک نشانه روی نمایشگر ،تصور
حرکتی را به مدت  1ثانیه انجام داده و سپس به مدت  1ثانیه
استراحت میکند .اطالعات کاملتر از نحوة ثبت دادهها ،در
[ ]63ارائه شده است .الزم به ذکر است که در این مقاله ،نرخ
نمونهبرداری سیگنالهای  EEGبه  633هرتز کاهش مییابد.

 C1و  ، C 2ماتریس های مربعی و متقارن  M  Mهستند؛
بنابراین مسئلة ( M ،)5جواب منحصر به فرد و متعامد خواهد

داشت :ماتریس بردار های ویژه  W  w1 , w2 , , wM و
ماتریس قطری مقادیر ویژه  Λ  diag  1 , 2 , , M مربوط
به  ،  C2  C1که بهصورت نزولی  M
1

 1  2 مرتب

شده اند .بردارهای ویژة  ، w iفیلتر های فضایی هستند که توان

 -2-2روشهای پردازشی

 wTi X1را بیشینه و همزمان ،توان  wTi X2را کمینه می کنند.

الف) الگوهای فضایی مشترک )(CSP

پس از یافتن فیلترهای فضایی m ،فیلتر اول و  mفیلتر آخر را

در حالت دو گروهه ،الگوریتم  CSPتالش میکند تا فیلترهای

بهصورت ، WS  w1 , , wm , wM m 1 , , wM 
2 m L

انتخاب

 Y  WST X فیلتر کرده و

فضایی را بهنحوی بیابد که توان (واریانس) سیگنال فیلترشدة

کرده ،سیگنال را بهصورت

فضایی در یک گروه ،بیشینه و در گروه دیگر ،کمینه شود .فرض

لگاریتم توان سیگنال فیلترشده را بهعنوان ویژگی ،درنظر

کنید  ، X1 , X2  R M Lسیگنالهای مربوط به دو گروه با

M

میگیرند:

کانال و  ، Lنمونة زمانی (با میانگین صفر) باشند .تابع هزینة
 ،CSPبهصورت زیر تعریف میشود:
wT C1w
wT C2 w

()6

()4

max  

که در آن  w  Mفیلتر فضاییCi  E  Xi XTi   M M ،
ماتریس کواریانس فضایی گروه  i  1, 2اُم T ،عملگر ترانهاده

و  E .عملگر امید ریاضی است .میتوان ماتریس کواریانس را
بهصورت



Xi XTi

tr  Xi XTi

 Ci تخمین زد که در آن tr . ،عملگر

اثر 1است [ .]66الزم به ذکر است که برای محاسبة  ، C iبهطور
معمول ماتریس کواریانس در آزمایشهای 2مختلف مربوط به
گروه  iاُم را بهدست آورده و بین آنها ،میانگین گرفته میشود.
بههمین دلیل ،نرمالیزاسیون ماتریس کواریانس هر انجام وظیفه
بهوسیلة اثر آن ماتریس ،باعث بهبود تخمین ماتریس کواریانس
میانگین میشود؛ چرا که اثر یک ماتریس مربعی متقارن ،برابر
با جمع مقادیر ویژة آن ماتریس است و در حقیقت با این کار،
ماتریس کواریانس هر قطعة سیگنال به مجموع مقادیر ویژة آن،
نرمال میشود [.]65
بیشینهسازی رابطة ( ،)6معادل با حل کردن مسئلة تجزیة
مقادیر ویژة تعمیمیافتة زیر است:
()5

T

1

a  log  diag  YYT 
L



که در آن  ، a  a1 , a2 , , a2m ویژگیهای بهدستآمده از
سیگنال  Xاست .الزم به ذکر است که عملگر لگاریتم ،برای
نرمالسازی توزیع و کاهش بازة تغییرات ویژگیهای
به دست آمده ،استفاده میشود [.]1
ب) بانک فیلتر الگوهای فضایی مشترک ()FBCSP
الگوریتم  ،FBCSPسیگنال  EEGرا در باندهای مختلف
فرکانسی ،فیلتر کرده ،روی هر باند فرکانسی  ،CSPاعمال کرده
و ویژگیهای به دستآمده از هر باند را در کنار هم قرار میدهد.
درنهایت  ،FBCSPبا استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنیبر
اطالعات متقابل ،تعداد  2mویژگی دارای بیشترین اطالعات
متقابل با برچسب گروهها را انتخاب میکند .در حالت دوگروهه،
به دلیل جفت بودن ویژگیهای به دست آمده از ( CSPبرای مثال
ویژگیهای به دست آمده از اولین و آخرین فیلتر فضایی) ،بهطور
معمول در  FBCSPنیز ویژگیها بهصورت جفت انتخاب
میشوند .در این مقاله ،انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم
بهترین اطالعات متقابل فردی انجام میشود [.]64
ج) روش پیشنهادی
فرض کنید ماتریس گردشی

C1w  C2 w  C2  C1w   w
1

L L 3

 ، Α یک فیلتر میانگذر

در حوزة زمان است ،که سیگنال را بهصورت  Xfilt  XBفیلتر

Trace

6

Trials

5

Circulant

4
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میکند .میدانیم که یک ماتریس گردشی در حوزة فرکانس ،به

برای کاهش فضای جست و جو در بهینه سازی  ، βاز تبدیل

یک ماتریس قطری تبدیل میشود [:]1

ویولت مُرلت به عنوان فیلتر طیفی در حوزة فرکانس استفاده
میکنیم.

UT B  diag  β 

()1

که در آن  β   1 , , L ضرایب فیلتر فرکانسی در حوزة
L L

فرکانس (طیفی) و
است ،که

 U ماتریس متعامد یکة تبدیل فوریه

 UU  U U  Iو I
T

T

ماتریس همانی هستند؛

ej

1
2
  t 
2

تابع
2

ویولت

1    
 

2  

مُرلت

در

حوزة

زمان

به صورت

  t   eبوده ،که  و  بهترتیب مرکز و عرض

مُرلت

بهسادگی

است.

اثبات

میشود:

 ˆ    F  t   eکه در آن ˆ   ،تبدیل

بنابراین میتوان ماتریس کواریانس سیگنال فیلترشدة  X filtرا

فوریة تابع مورلت است .بنابراین تبدیل ویولت مُورلت ،یک

بهصورت زیر بهدست آورد:

سیگنال در حوزة فرکانس معادل با ضرب یک تابع گوسی با

i

 E  XBBT XT 
i

()2
i

C

میتوان ضرایب فیلتر طیفی  βرا بهراحتی توسط ویولت مُرلت

 E  XUUT BBT UUT XT 

ˆT 
,  L2  X


i

i

i

 E  Xfilt Xfilt T 

i

مرکز  و عرض  در تبدیل فوریة آن سیگنال است2؛ پس
بهدست آورد .بهعبارتی:

ˆ diag   2 ,
 E  X
1

()2

L
ˆ :, l  X
ˆ T :, l  
 E    l2 X

 l 1


Vl
tr  Vl 

که ̂ Xتبدیل فوریة

L

2
l

X

 

i

l 1

E  Vl 

با این کار ،فضای جست و جو به مقدار زیادی کاهش مییابد؛

L

2
l

 

چون برای استخراج یک باند فرکانسی ،بهجای بهینه سازی

l 1

 L / 2  1نمونه (در حوزة فرکانس ،دامنة فیلتر حول نمونة

و  ، . iعملگر میانگینگیری روی قطعه

سیگنالهای مربوط به گروه  iاُم است .الزم به ذکر است که
 ، Vl  Xˆ :, l  Xˆ T :, l یک ماتریس مربعی

M M

,ˆ  L 

β  ˆ 1 ,

میانی ،متقارن است) ،حال تنها کافیست دو متغیر  و 

 ،بهینه شوند.

1

تابع هزینة استفادهشده برای بهینهسازی پارامترهای فیلتر

یک است؛ بنابراین تنها یک مقدار ویژة غیر صفر دارد .در این

طیفی در این مقاله  ،معیار اطالعات متقابل بین ویژگیهای

مقاله برای تخمین ماتریس کواریانس یک گروه ،ماتریس

استخراجی و برچسب گروه ها است .با فرض اینکه ، A  ai 

کواریانس رتبة یک برای نمونة فرکانسی  lاُم ،که به مقدار ویژة

مجموعه بردارهای ویژگی استخراجی و  ،    برچسب

خود نرمال شده است ،بهدست میآید ،میانگین این ماتریس در

گروهها باشند (برای مثال در حالت دوگروهه داریم   1 :و یا

آزمایشهای مختلف مربوط به آن گروه ،محاسبه شده است و

 ،)   2تابع هزینه بهصورت زیر تعریف میشود:

با رتبة

سپس این ماتریسها با ضرایب مربوطه در فیلتر طیفی ،با
یکدیگر ترکیب خطی میشوند.
پس از یافتن فیلترهای فضایی  WSو فیلتر طیفی ، β
ویژگیهای مربوط به هر قطعه از سیگنال ،مطابق با رابطههای
( )4و ( ،)2بهصورت زیر استخراج میشوند:

()1

max I  A ,    H  A    H  A |   P  
 

β

که  H  A و  ، H  A |  بهترتیب آنتروپی بردارهای ویژگی
استخراجشده و آنتروپی شرطی بردارهای ویژگی استخراجی در
گروه  هستند .همچنین  ، P  بیان کنندة احتمال وقوع

T

گروه  است .برای تخمین  ، I  A ,  از روش ارائهشده در

1

a  log  diag  YYT 
L


مقالة[ ]1استفاده میکنیم.

T

1

 log  diag  WST Xfilt XTfilt WS  
L



برای بهینهسازی رابطة ( ،)1از الگوریتم تکاملی  PSOاستفاده

ˆ diag   2 , ,  2  X
ˆT W 
 log  WST X
1
L
S 

میکنیم .به طور خالصه PSO ،یک الگوریتم بهینهسازی

()1
T

Rank

6

 5به عبارتی پهنای باند این فیلتر فرکانسی برابر  2است.
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شکل ) -)1بلوک دیاگرام روش ارائهشده برای استخراج ویژگیهای جداپذیر در BCIهای مبتنیبر تصورات حرکتی در  .EEGمراحل عملکرد
روش پیشنهادی به این شرح است :تبدیل فوریة سیگنالهای  Mکانالة  EEGمحاسبه شده ،توسط فیلترهای فضایی و طیفی فیلترشده و در
آخر ،لگاریتم توان هر سیگنال فیلترشده ،بهعنوان ویژگی در نظرگرفته میشود .یادگیری فیلترهای فضایی و طیفی ،با استفاده از بهینهسازی
متناوب انجام میشود؛ بهطوریکه فیلترهای فضایی ،توسط  CSPو فیلتر طیفی ،توسط  PSOبهنحوی بهینه شده تا اطالعات متقابل بین
ویژگیهای استخراجی و برچسب گروهها ،بیشینه شود.

مبتنیبر جمعیت (ازدحام) است ،که سعی دارد تا نقطة اکسترمم
سراسری در تابع هزینه را یافته و به دام اکسترممهای محلی
گرفتار نشود [ .]61همچنین الگوریتم  ،PSOقابلیت اعمال
محدودیت بر فضای جستوجو را دارد؛ پس بهراحتی می توان
بهینهسازی مرکز و عرض یک باند فرکانسی را بهصورت
 down    upو   down     upمحدود کرد.
شکل  ،6بلوک دیاگرام عملکرد روش پیشنهادی را نشان
میدهد .همچنین شکل  ،5شبه کد روش ارائه شده را شرح
میدهد .به طور خالصه ،برای بهینهسازی همزمان فیلترهای
فضایی و طیفی از روش بهینهسازی تناوبی 1استفاده میکنیم؛
بهعبارتی ،در ابتدا با یک فیلتر طیفی ثابت ،فیلترهای فضایی
بهوسیلة رابطة ( ،)5بهینه شدهاند؛ سپس با ثابت در نظر گرفتن
فیلتر فضایی به دستآمده ،فیلتر طیفی به وسیلة رابطة ( )1و
الگوریتم  ،PSOبهینه میشود .این کار تا زمانی ادامه مییابد که
 ،PSOاطالعات متقابل  I  A ,  را به بیشترین مقدار ممکن
برساند.

 )6انتخاب بازه های زمانی :در انتخاب بازههای زمانی سیگنال
 EEGمربوط به هر انجام وظیفه در مجموعه دادة ذکرشده ،در
این مقاله از یک تا چهار ثانیه پس از شروع تصور حرکتی توسط
کاربر در سیگنال استفاده میشود؛ بهعبارتی ،از یک ثانیة اول
انجام تصور حرکت در هر تکرار ،صرف نظر میکنیم .به این دلیل
که نشان دادن عالمت برای شروع تصور حرکت به کاربر ،ممکن
است به ایجاد پتانسیلهای برانگیخته در سیگنال  EEGمنجر
شود [.]62 ,1
 :CSP )5پیش از اعمال  ،CSPسیگنال  EEGبهوسیلة یک
فیلتر میانگذر باترورث 2درجة چهار با فرکانس قطع 1-43
هرتز ،فیلتر میشود ،تا ریتم میو و بتا استخراج شود [.]66 ,1
همچنین تعداد جفت فیلترهای فضایی برابر با  m=1قرار داده
شده است؛ درنتیجه تعداد  5ویژگی ،استخراج میشود.
 :FBCSP )4برای اعمال الگوریتم  FBCSPدر این مقاله ،دو
بانک فیلتر مختلف بررسی میشوند در اولین بانک فیلتر ،مانند
مقالة ارائهدهندة  ،FBCSPبازة فرکانسی  1-13هرتز به 1
قسمت مساوی تقسیم میشود ،تا  8باند فرکانسی متفاوت بدون
همپوشانی با پهنای باند  1هرتز ایجاد شوند [ .]2اینکار با

 -3-2پیش پردازش و انتخاب پارامترها
در این قسمت پیش پردازش انجام شده در پیاده سازی هر روش،
تشریح میشود.
Alternative Optimization.

6

استفاده از فیلترهای میانگذر باترورث درجة  ،1انجام میشود.
در قسمت نتایج ،این روش با عنوان  FBCSP1مطرح خواهد شد.
Butterworth

5
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شکل ( -)2شبه کد الگوریتم ارائه شده برای یافتن همزمان فیلترهای فضایی و طیفی بهینه

در روش دیگر تقسیم باند فرکانسی ،مانند مقالة [ ،]1بازة -45
 1هرتز بهصورت لگاریتمی تقسیم شده ،تا مرکز  1باند فرکانسی
مختلف بهصورت ،56/26 ،62/12 ،61/18 ،66/18 ،8/22 ،1
 51/52و  45هرتز تولید شوند؛ سپس با استفاده از این مراکز،
 1فیلتر میانگذر باترورث درجة  1با فاکتور  Qای برابر 3/44
ایجاد می شوند .الزم به ذکر است که فیلترهای فرکانسی
ایجادشده در این روش ،با یکدیگر همپوشانی خواهند داشت.
در ادامه ،از این روش با نام  FBCSP2یاد میشود .همچنین در
محاسبة معیار اطالعات متقابل ،مانند روش پیشنهادی ،از
الگوریتم ارائهشده در [ ]1استفاده خواهد شد .در پایان ،پس از
انتخاب ویژگی در  ،FBCSPتعداد  m=1جفت فیلترهای فضایی،
انتخاب میشود ،تا تعداد ویژگیهای استخراجشده برابر با 5
شود.

سایر روشها ،در روش پیشنهادی نیز تعداد  m=1جفت فیلتر
فضایی انتخاب میشود .در پیادهسازی  ،PSOاز دستور
” “particleswarmمتلب و تنظیمات پیشفرض آن استفادهشده
است.

 -3یافتهها و بحث
در این قسمت ،نتایج اعمال هریک از روشهای باال در حالت
آفالین روی مجموعه دادة ذکر شده ،بررسی میشود.
در این مقاله ،برای به دست آوردن ارزیابی عملکردها ،از
اعتبارسنجی متقابل  63×63تایی 1استفاده میشود؛ یعنی
مجموعة دادهها بهطور تصادفی به  63قسمت مساوی تقسیم
میشود و هر بار ،یکی از قسمت ها بهعنوان داده های آزمایشی
و سایر قسمت ها ،بهعنوان دادههای آموزشی استفاده میشوند.
این روند  63بار دیگر نیز انجام میشود .پس در این فرایند،

 )1روش پیشنهادی :پیش از اعمال روش پیشنهادی،
سیگنالهای  EEGبهوسیلة یک فیلتر میانگذر باترورث درجة
 1با فرکانس قطع  1-13هرتز فیلتر میشوند .همچنین در
بهینه سازی فیلتر طیفی ،پارامترهای محدودیت مرکز و عرض
باند فرکانسی بهصورت  down  0.5 ، up  35 ، down  7و
  up  14هرتز درنظر گرفته میشوند؛ بهعبارتی ،فیلتر طیفی
را محدود میکنیم که مرکز آن بین بازة  2-42هرتز بوده و
عرض آن کمتر از  3/2هرتز و بیشتر از  61هرتز نشود .مانند

میدهد .در این جدول ،میانگین و انحراف معیار صحت

6

5

10×10 Fold Cross Validation

 633عملکرد بهدست میآید ،که میانگین و انحراف معیار آنها
محاسبه و گزارش خواهد شد .همچنین در این مقاله برای
گروه بندی ویژگیهای استخراجشده از هر روش ،از طبقهبند
آنالیز افتراق خطی ) (LDA2استفاده شده است و معیار عملکرد
گزارششده برای هر روش ،صحت گروه بندی خواهد بود [.]61
جدول  ،6نتایج به دست آمده در هریک از روشها را نشان

Linear Discriminant Analysis
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طبقهبندی هر روش ارائه شده است .همانطورکه مالحظه
میشود ،در تمام کاربرها ،میانگین صحت روش ارائهشده بیشتر
از سایر روشها است .همچنین مشاهده میشود که میانگین
صحت روی تمام کاربر ها 8/1% ،نسبت به  1/1% ،CSPنسبت
به  FBCSP1و  1/1%نسبت به  ،FBCSP2بیشتر است .در این
مقاله ،از آزمون ویلکاکسون نیز استفاده شده است تا میانگین
عملکرد  2کاربر در روشهای  FBCSP1 ،CSPو  ،FBCSP2در
مقابل عملکرد روش پیشنهادی قرار گیرند و احتمال فرضیة
برابری میانگین عملکرد روش پیشنهادی با سایر روشها (به
صورت دو به دو) بررسی شود .سطر آخر در جدول  ،6احتماالت
بهدست آمده در این فرضیه را نشان میدهد .مالحظه میشود
که احتمالهای برابری میانگین عملکرد روش پیشنهادی با
روش دیگر ،کمتر از  3/32%است.
جدول ( -)1نتایج صحت گروه بندی در هر روش برای
کاربرهای مختلف .سطر آخر ،بیانکنندة احتمال فرض تهی در
آزمون ویلکاکسون است .نتایج باالتر در هر کاربر ،با خط درشت
نمایش دادهشده است
روش ارائه
شده
97±11/3

FBCSP2

FBCSP1

CSP

12/1±64/1 25/2±66/1 12/1±61/2

کاربر
a

66/1±9/6

14±1/5

26/8±8/2

28±1/5

b

96/7±7/4

21/1±8/1

24/8±1/8

25/1±1/4

c

72/1±6

12/2±2/1

83/6±1/2

15/8±8/1

d

79/6±3/4

81/2±4/2

84/1±1/2

81/1±4/1

e

21/8±66/4 13/5±62/2 11/6±64/5 6858±13/1

f

21/2±61/8

24±65/1

21/4±61/5

g

21/2±63/4 68/3±6/9

21/2±8/8

 22/2±8/1میانگین

96/2±11/1
-

3/3541

3/3321

3/3321

است .از طرف دیگر ،فیلتر طیفی بهینه شده در روش این مقاله،
حول مرکز  65/31هرتز واقع شده و پهنای باند آن ،کمتر از
روشهای دیگر است .عملکرد بهدستآمده در این مثال خاص
برای روش  FBCSP2 ،FBCSP1 ،CSPو روش پیشنهادی،
بهترتیب  %13 ، %23 ،%12و  %82بوده است؛ پس میتوان این
نتیجه را از بیشتر بودن عملکرد روش پیشنهادی گرفت ،که
تصور حرکت دستها باعث ایجاد  ERDدر باندی باریک به
مرکزیت  65هرتز در این کاربر شده است.
شکل  ،1دو فیلتر فضایی با بیشترین تمایز (مربوط به بزرگترین
و کوچکترین مقدار ویژه) در مثال یاد شده را برای تمام روشها
نشان می دهد .برای مقایسة بهتر ،هرکدام از فیلترهای فضایی،
بهنحوی نرمالیزه شدهاند تا نُرم آنها برابر با یک باشد .مالحظه
میشود که فیلترهای فضایی بهدست آمده در روش پیشنهادی
نسبت به سایر روشها ،سازگاری بیشتری با دانستههای
فیزیولوژیکی ما از ایجاد  ERDدارد؛ زیرا فیلتر فضایی مربوط به
گروه اول (دست راست) ،وزن بیشتری برای کانالهای مرکزی
در نیمکرة سمت چپ نسبت داده و فیلتر فضایی دوم (دست
چپ) ،وزن بیشتری به کانالهای مرکزی در نیمکرة راست
داده است .این در حالی است که در فیلتر فضایی دوم در CSP
و  ،FBCSP1چنین رفتاری دیده نمیشود .همچنین با اینکه
در فیلترهای فضایی اول و دوم در  FBCSP2و فیلتر فضایی اول
در  ،CSPالگوی وزندهی به کانالها با بحث فیزیولوژیک ERD
همخوانی دارد؛ اما وزندهی در کانالهای مرکزی ،تمرکز ندارد
و کمی پراکنده است .میتوان متمرکز بودن وزندهی به
کانالهای مرکزی و همخوانی آن با تفسیر فیزیولوژیکی از ایجاد
 ERDدر فیلترهای فضایی ،را عامل کسب کارایی بیشتر در
روش پیشنهادی دانست.

p-value

در ادامه برای بررسی بیشتر تفاوت روش ارائهشده با سایر
روشها ،یک نمونه از فیلترهای طیفی و فضایی در آنها را
مقایسه میکنیم .شکل  ،4یک مثال خاص از فیلتر فرکانسی
استفاده شده (بهینهشده) در کاربر  bدر هر روش را نشان
میدهد ،که در آزمایشات خود تصور حرکت دست راست و چپ
را انجام میداده است .فیلتر فرکانسی در روش  ،CSPاز قبل
تعیین شده است و بازة مشخص  1-43هرتز را دارد .فیلتر
فرکانسی انتخابشده در روش  FBCSP1و  ،FBCSP2بهترتیب
حول فرکانس  63و  66/18هرتز قرار دارند .همچنین پهنای
باند فیلتر فرکانسی مربوط به  ،FBCSP2بیشتر از FBCSP1

شکل ) -)3فیلترهای فرکانسی در روشهای (الف) ( CSPب)
( FBCSP1ج)  FBCSP2و (د) روش پیشنهادی
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شکل ( -)4متمایزترین فیلترهای فضایی به دست آمده در روشهای (الف)
( CSPب) ( FBCSP1ج)  FBCSP2و (د) روش پیشنهادی .تصاویر باال و
پایین به ترتیب فیلتر فضایی مربوط به بزرگترین و کوچکترین مقدار ویژه در
هر روش را نشان میدهد .الزم به ذکر است که رنگ روشنتر بیانگر وزن بیشتر
و رنگ تیرهتر بیانگر وزندهی کمتر به هر ناحیه است

همچنین در شبیهسازی روش پیشنهادی ،تنها یک باند
فرکانسی را بهینه کردهایم؛ بهعبارتی در حالت دو گروهه ،با
تعداد زوج فیلترهای فضایی  ،m=1نیازی به بهینهسازی بیش از

کارایی در طبقه بندی تصورات حرکتی شود؛ چون ممکن است
پارامتر مرکز در فیلتر طیفی ،به سمت فرکانسی میل کند که
هیچ تناسبی با رخداد  ERDنداشته باشد (برای مثال کمتر از
 1هرتز) یا پارامتر عرض فیلتر طیفی به سمت عددی کوچک،
متمایل شده و باعث ایجاد فیلتری با پهنای باند بسیار کوچک
شود .برای این منظور ،استفاده از الگوریتم بهینهسازی ،PSO
عالوهبر کاهش خطر گیرکردن در نقاط اکسترمم محلی ،اعمال
چنین محدودیتهایی را روی پارامترها ممکن میکند .از طرفی
دیگر ،حجم محاسباتی این الگوریتم ،بیشتر از الگوریتمهای
بهینهسازی مبتنیبر مشتقگیری است؛ از اینرو با ایدة استفاده
از ویولت مُرلت در حوزة فرکانس ،بهعنوان یک فیلتر طیفی،
تعداد متغیرها در بهینهسازی و درنتیجه حجم محاسبات را
کاهش دادهایم .با این حال ،با وجود کارایی بیشتر ،حجم
محاسباتی روش پیشنهادی ،به مقدار قابل توجهی بیشتر از سایر
روشهای استفادهشده در این مقاله است.

یک باند فرکانسی نیست .به عنوان مثال ،فرض کنید که در این
مثال خاص ،ما تعداد  Rباند فرکانسی را بهینه کنیم .در این

 -4نتیجهگیری

حالت از هر باند فرکانسی ،تعداد  5فیلتر فضایی و درنتیجه 5

در این مقاله ،روشی نوین برای بهینهسازی همزمان فیلترهای
طیفی و فیلترهای فضایی برای هر کاربر ارائه شد .ایدههای اصلی
ما )6 ،استفاده از ویولت مُرلت در حوزة فرکانس ،بهعنوان فیلتر
طیفی ،برای کاهش متغیرهای بهینهسازی و درنتیجه کاهش
فضای جست و جو )5 ،تخمین ماتریس کواریانس در حوزة
فرکانس با استفاده از نرمالیزه کردن ماتریسهای رتبة یک هر
فرکانس به اثر آن )4 ،استفاده از معیار اطالعات متقابل ،بهعنوان
تابع هزینه در بهینهسازی و  )1استفاده از الگوریتم تکاملی
 ،PSOبرای ایجاد محدودیت در فضای جست و جو و کاهش خطر
گیر کردن در اکسترممهای محلی ،بوده است .نتایج بهدست آمده
در این مقاله نشان داد که روش پیشنهادی بهطور معنادار،
عملکردی بیشتر از دو روش  CSPو ( FBCSPبا دو ساختار
مختلف بانک فیلتر) داشته است .پیشنهاد ما برای ادامه و بهبود
این رویکرد ،بهینهسازی همزمان فیلترهای فضایی و فرکانسی با
استفاده از معیار اطالعات متقابل و الگوریتم تکاملی  PSOاست.

ویژگی استخراج شده است و درنهایت ،تعداد  2Rویژگی بهدست
میآوریم .حال اگر بخواهیم از میان این ویژگیها ،دوتا از
بهترینها را انتخاب کنیم ،هردوی ویژگیهای انتخاب شده باید
از یک باند فرکانسی باشند؛ چرا که فیلترهای فضایی در ،CSP
بهصورت جفت عمل کرده و در صورت انتخاب یک فیلتر فضایی
از یک باند خاص (برای مثال ،مربوط به بزرگترین مقدار ویژه)،
باید فیلتر فضایی جفت آن (مربوط به کوچکترین مقدار ویژه)
نیز انتخاب شود .پس به طور کلی در روش پیشنهادی ،همیشه
به بهینهسازی  mباند فرکانسی نیاز داریم (حتی در حالت

C

گروهه) .همچنین روش پیشنهادی ،میتواند بهسادگی
بهینهسازی بیش از  6باند فرکانسی تعمیم یافته و درنتیجه بیش
از  5ویژگی را ایجاد کند .برای اینکار ،کافیست  mباند فرکانسی
به همراه فیلترهای فضایی مربوط به هر باند را از طریق الگوریتم
ارائهشده در شکل  ،5بهینه کرده و درنهایت ،مانند ،FBCSP
تعداد  mجفت فیلتر فضایی و فیلترهای طیفی مربوط به آنها را
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