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Abstract
P300 Speller as a most commonly used brain–computer interface (BCI) has been able to provide
simple communication capabilities for people with severe motor or speech disabilities in order to have
a better interaction with the outer world over the past years. Checker-board paradigm introduced by
Townsend et al. [1] is one of the most practical alternatives for row-column paradigm, enhancing the
performance of the speller by preventing row-column induced errors. In this study, we investigated
the effect of substituting presentation of an emoji stimulus instead of flashing the characters in the
performance of a checker-board P-300 speller. The performance of the proposed paradigm was
evaluated and compared to the traditional stimuli in checker-board paradigm in an online experiment
over ten healthy subjects. For each paradigm, the recorded data from an offline session was used to
calibrate the speller classifier; and consequently, the classification accuracy was calculated over online
sessions. The proposed paradigm, showed 14% enhancement in classification accuracy with respect to
the checker-board paradigm. The results of this study obviously showed that the stimuli obtained by
presenting emoji instead of character flashing, effectively improved the speller classification accuracy.
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چکیده
هجیکنندة  ،P300یکی از رایجترین واسطهای مغز-کامپیوتر مبتنیبر ثبت الکتروانسفالوگرام است که تواناییهای ارتباطی سادهای را
برای افراد دچار عارضههای شدید گفتاری یا حرکتی فراهم میکند ،تا قادر باشند بهتر با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند .استفاده
از الگوی صفحة شطرنجی معرفیشده توسط  Townsendو همکارانش [ ،]6بهجای الگوی سطری-ستونی ،یکی از موفقترین الگوهای
تحریک ارائهشده در مطالعات قبلی برای افزایش دقت هجیکننده بوده است .هدف روش پیشنهادی این مطالعه ،که با عنوان الگوی
شطرنجی با تحریک شکلک-تصویری نامگذاری شده است ،بررسی اثر جایگزینی تحریک شکلک-تصویری در الگوی صفحة شطرنجی و
مقایسة کارآیی آن با تحریک چشمک زدن کاراکترها است .در این مطالعه ،چشمک زدن کاراکترها در الگوی شطرنجی را با نمایش یک
شکلک-تصویری بهجای کاراکترها جایگزین کردیم .برای ارزیابی و مقایسة کارایی الگوی پیشنهادی با الگوی شطرنجی ،برای هریک از
دو الگو ،هجیکننده روی دادههای ثبتشده از ده فرد سالم در فاز برون خط ،تعلیم داده شد و دقت هجیکننده در فاز برخط محاسبه
شد .ارزیابی آزمون برخط نشان داد ،میانگین دقت طبقهبندی هجیکننده با استفاده از الگوی پیشنهادی این مطالعه نسبت به الگوی
شطرنجی %61 ،بهبود یافته است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که تحریک ناشی از نمایش شکلک-تصویری بهجای چشمک زدن
کاراکترها ،نقش مؤثری در افزایش دقت طبقهبندی هجیکننده داشته است.
کلیدواژهها :واسطهای مغز-کامپیوتر ،هجیکنندة  ، P-300الکتروانسفالوگرام ،الگوی صفحة شطرنجی
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 -1مقدمه
یک واسط مغز-کامپیوتر ( ،6 )BCIسیستمی است که در آن
پیامها یا فرمانهای کنترلی که شخص به محیط بیرونی ارسال
میکند ،از طریق مسیرهای طبیعی خروجی مغز به سیستم
اعصاب محیطی و عضالت عبور نمیکند .چنین سیستمی برای
بیماران دچار اختالالت شدید عصبی-عضالنی ،حرکتی یا
عارضههایی مانند سکتة ساقة مغز ،اسکلروز جانبی
آمیوتروفیک ( 3)ALSو آسیبهای نخاعی ،تواناییهای ارتباطی
ارتباطی وکنترلی را از طریق یک مسیر مصنوعی جایگزین
فراهم میکنند [ .]3یکی از انواع واسطهای مغز-کامپیوتر،
سیستمهای  BCIمبتنیبر پتانسیل  P300هستند .درواقع
 ،P300جزئی از پتانسیل وابسته به رخداد ( 4)ERPناشی از
یک تحریک نادر بیرونی است ،که درحدود  411میلیثانیه
پس از تحریک روی سیگنال الکتروانسفالوگرام ()EEG
ثبتشده از بعضی نواحی جمجمه ،بهخصوص روی لوب آهیانه،
قابلمشاهده است .پاسخ  ،P300یک سیگنال قابلاعتماد برای
کنترل یک سیستم  BCIمحسوب میشود [.]4
فیرول 1و دنچین ،2نخستینبار در سال  ،6811سیستمی با
عنوان هجیکنندة  P300را معرفی کردند [ .]4این سیستم
 BCIاز یک ماتریس  1x1با کاراکترهای مختلف تشکیل شده
بود و سطر و ستونهای این ماتریس بهصورت تصادفی و با
فاصلههای زمانی خاص ،خاموش و روشن میشدند .به این
الگوی تحریک ،بهاصطالح الگوی سطر -ستون ( 1)RCPگفته
میشد .کاربران این سیستم ،روی یکی از  41کاراکتر این
ماتریس تمرکز میکردند و تعداد دفعات چشمک زدن آن
کاراکتر خاص را میشمردند .با استفاده از تطبیق زمانبندی
بین تحریکها و زمان وقوع هر پاسخ  P300متعاقب آن،
کاراکتری که کاربر روی آن تمرکز کرده بود ،مشخص میشد.
ارائه یک تحریک نادر (چشمک زدن سطر یا ستون هدف) بین
تحریکهای تصادفی (چشمک زدن بقیة سطر یا ستونها)،
براساس الگویی بهنام آدبال 8طراحی شده است ،که باعث تولید
پتانسیل  P300در سیگنال  EEGمیشود.
6
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کارایی یک سیستم  BCIمبتنیبر پتانسیل  ،P300به عواملی
بستگی دارد که باعث میشود این سیستمها ،درعمل
محدودیتهای عملکردی مختلفی داشته باشند .یکی از این
محدودیتها ،سرعت انتقال اطالعات و دیگری ،دقت عملکرد
است .در طول دو دهة گذشته ،اصالحات بسیار خوب و
قابلتوجهی روی پایهایترین هجیکنندة  P300با الگوی RCP
[ ]4انجام شده است ،که شامل روشهای جدید و توسعهیافته
در افزایش دقت کشف موج  P300در سیگنال  ]1[ EEGو
پیشپردازش و طبقهبندی دادهها [ ]1،2است .روشهای
گوناگون استخراج ویژگی ،از ویژگیهای حوزة زمان [ ]1-1تا
ویژگیهای حوزة ویولت ،]66-8[ 1معرفی و استفاده شدهاند.
همچنین روشهای طبقهبندی مختلف مانند ماشین بردار
پشتیبان ( ، ]64،63،8[ 8)SVMتحلیل خطی گامبهگام
( ]61،1،6[ 61 )SWLDAو تفکیک خطی فیشر (66)FLD
[ ،]62،1در این سیستم ها استفاده شدهاند .در طول این دو
دهه ،با بهکارگیری این روشهای پردازشی ،بهبودهای
قابلتوجهی در دقت و سرعت انتقال اطالعات در الگوی RCP
بهدست آمده است .اما برخی از مشکالت و محدودیتها ،ناشی
از طراحی الگوی  RCPو ذاتی است؛ برای مثال ،یک خطای
رایج در الگوی  RCPزمانی رخ میدهد که چشمک زدن یک
سطر یا ستون غیرهدف ،که در مجاورت کاراکتر هدف باشند،
توجه کاربر را جلب کنند .تکرار این خطای ناشی از انحراف
توجه کاربر به چشمک زدن چهار کاراکتر مجاور هدف،
میتواند به انتخاب ناخودآگاه این کاراکترهای غیرهدف منجر
شود [ .]6این نوع خطا که بهطور ذاتی از طراحی  RCPناشی
میشود را نمیتوان با روشهای پردازشی پیشرفتة استخراج
ویژگی و طبقهبندی ،جبران کرد .همچنین مشکل اثر چشمک
زدن پشت سرهم ،63که از پشت سرهم قرار گرفتن یک سطر و
یک ستون شامل کاراکتر هدف ناشی میشود و میتواند باعث
تداخل دو موج  P300یا عدم درک تحریک دوم شود ،نیز از
مشکالت ذاتی الگوی  RCPاست [ .]6در تحقیقات انجامشده
در دهة اخیر ،تغییراتی در اندازة کاراکترها و فاصلة بین آنها
[ ، ]61رنگ پسزمینه [ ]61و تغییر در نرخ نمایش تحریک
[ ]68اعمال شده است؛ اما از مؤثرترین اقدامات پیشنهادشده

3
1
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برای حل این مشکالت در الگوی  ،RCPتغییر اساسی در نوع
الگوی تحریک ارائهشده به کاربر با تحریک موسوم به الگوی
شطرنجی ( ]6[ 6)CBPاست .در الگوی  ،CBPاز یک ماتریس
 1×8استفاده میشود و در هربار تحریک ،گروهی از کاراکترها
برای چشمک زدن همزمان با یک الگوی شبهتصادفی (از سطر
و ستونهای دو ماتریس مجازی  1×1سیاه یا سفید) انتخاب
میشوند ،که از چشمک زدن همزمان کاراکترهای مجاور و
چشمک زدن پشت سرهم یک کاراکتر جلوگیری میشود.
ابداعکنندگان الگوی  CBPبا ایدة بسیار کاربردی خود ،افزایش
دقت طبقهبندی در آزمون برخط برای کاربران عادی را به
میزان  %61و برای کاربران دچار ضایعة  ALSرا به میزان
 %34نسبت به الگوی کالسیک  RCPگزارش کردند [.]6
همچنین در سالهای اخیر ،تحقیقاتی روی نمایش تصویر
چهرة افراد و شکلکهای تصویری بهجای چشمک زدن
کاراکترها [ ]38-31،61و استفاده از صورتکهای احساسی
[ ]31انجام شده است .استفاده از شکلکهای تصویری بهعنوان
تحریک بینایی ،توانسته اند مانند چهرة واقعی افراد ،باعث
استخراج اجزای مختلف  ERPشوند و دقت و سرعت مشابهی
را برای هجی کردن کاراکترها (مانند چهرة افراد) فراهم کنند
[ .]31همچنین دارای قابلیت ویرایش آسانتر هستند و از همه
مهمتر ،مشکالت مربوط به نقض کپیرایت برای تصاویر را
ندارند []31،38؛ عالوه بر تمام موارد ذکرشده ،شکلکهای
تصویری یا صورتکهای احساسی ،میتوانند نشاندهندة
حالتهای مختلف حسی و روحی برای بهکارگیری در مقاصد
مختلف پردازشی و عملیاتی باشند [ .]38،31نمایش چهره در
 ERPثبتشده ،عالوهبر جزء  P300ناشی از نادر بودن تحریک،
اجزای مرتبط با تحریک چهره به نامهای  N400f ،N170و
 P600fرا نیز برانگیخته میکند [ ،N170 .]68یک جابجایی
منفی در  ERPدرحدود  611-311میلیثانیه پس از شروع
تحریک است ،که در حالت نمایش چهره ،اندازة بزرگتری از
سایر تصاویر را نشان میدهد N400f .و  ،P600fپیکهایی
بهترتیب درحدود  411-211میلیثانیه و پس از211
میلیثانیه از شروع تحریک هستند ،که در حالت نمایش
چهرههای آشنا نسبت به چهرههای ناآشنا ،بهطور برجستهتری
در  ERPظاهر میشوند [ .]68با این پیشزمینه ،در مطالعة
[ ]61از تحریک نمایش تصاویر چهرة افراد مشهور مانند تصویر

آلبرت انیشتین 3یا چه گوارا 4بهجای کاراکترهایی که بهطور
عادی در الگوی  RCPچشمک میزدند ،استفاده شده و با این
روش ،افزایش دقت طبقهبندی نسبت به الگوی  RCPگزارش
شده است.
در یک مطالعة جدید [ ،]31نشان داده شده است که حتی
استفاده از شکلک-متنی ،1مانند ) :-که بیانگر حالت چهره با
استفاده از عالئم و کاراکترهای متنی است ،میتواند مانند
چهره ،پاسخ آشکار  N170را در ERPایجاد کند .در حال
حاضر ،مطالعاتی دربارة تأثیر نمایش شکلک-تصویری 2در
پاسخ  ERPگزارش نشده است؛ اما بهدلیل ماهیت گرافیکی،
انتظار میرود شکلک-تصویری که شباهت بیشتری از شکلک-
متنی به چهرة واقعی دارد ،پاسخ خوبی در  ERPایجاد کند،
که به افزایش دقت هجیکننده کمک کند .با هدف بررسی این
موضوع ،در این تحقیق ،از نمایش یک شکلک-تصویری آشنا
بهجای چهرة افراد مشهور استفاده کردهایم .
بهطور خالصه ،در این مطالعه ،برای بررسی اثر جایگزینی
تحریک شکلک-تصویری و مقایسة کارآیی آن با تحریک
چشمک زدن کاراکترها در یک هجی کننده با الگوی شناخته
شده صفحه شطرنجی با  83کاراکتر آزمون ها انجام شده
است .با استفاده از آزمونهای برونخط و برخط ،دقت
طبقهبندی هجیکننده با دو نوع تحریک مختلف ،اندازهگیری
شده و با یکدیگر مقایسه شده است.

 -2روشها
 -1-2شرکت کنندگان
 61فرد سالم (مرد) در ردة سنی  32تا  41سال،
شرکتکنندگان این آزمایش بودهاند .این افراد ،هیچگونه
بیماری قبلی مرتبط یا ناتوانی دیداری یا تمرکزی نداشتهاند.
همچنین هشت نفر از ده شرکتکننده ،هیچ آشنایی یا تجربة
قبلی کار با یک سیستم واسط مغز -کامپیوتر ( )BCIمبتنیبر
پتانسیل  P300را نداشتهاند .شرکتکنندة شمارة  ،1یک جلسه
و شرکتکنندة شمارة  ،61چهار جلسه تجربة قبلی استفاده از
هجیکنندة  P300را داشتهاند .قبل از آزمایش ،تمام توضیحات
الزم دربارة نحوة اجرای آزمون و ثبت ،در اختیار
3

Albert Einstein
Che Guevara
1
Emoticon
2
Emoji
4

Checker-board paradigm

6
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شکل ( -)1نمایش الگوهای هجیکنندة  P300ارائهشده به شرکت کنندگان( .الف) الگوی شطرنجی ( )CBPبا تحریک چشمک زدن( .ب)
الگوی شطرنجی با شکلک-تصویری عینک آفتابی (.)CBESP

شرکتکنندگان قرار گرفته است و آنها با رضایت کامل در
آزمونها شرکت کردهاند .قبل از ثبت آزمون ،از تمام
شرکتکنندگان این آزمایش خواسته شده بود تا برای تمرکز
بیشتر ،استراحت کافی داشته باشند و با آمادگی در آزمایشگاه
حضور یابند.

 -2-2ثبت سیگنال EEG
ثبت سیگنال در آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب دانشگاه
علم و صنعت ایران انجام شده است .در آزمون،
شرکتکنندگان روی یک صندلی راحت در فاصلة تقریبی 6
متری از یک مانیتور  68 LEDاینچی نشستند .روی مانیتور،
یک صفحه کلید (ماتریس دوبعدی) با ابعاد 20.7×17.6
سانتیمتر با  1سطر و  8ستون نمایش داده میشد .ثبت
سیگنال بهوسیلة سیستم ثبت 43 EEGکاناله ( EEG
 )V.32.24ساخت شرکت فناوران بایامد( 6ساخت ایران) انجام
BayaMed Technologists Co.

6

شد .الکترودها در یک کاله الکتروانسفالوگرام ،3که براساس
سیستم بینالمللی  61-61تنظیم شده بود ،سیگنال را از
موقعیتهای  Fz,Cz,Pz,Po7,Po8,P3,P4,O1,O2,Ozثبت
کرده و تمام  61کانال استفادهشده در آزمایش ،به اللة گوش
راست 4مرجع داده شدهاند و توسط استخوان مستوئید چپ،1
به زمین متصل شدهاند .الزم به ذکر است که امپدانس 2تمام
کانالهای استفادهشده قبل از شروع ثبت ،کمتر از  61کیلواهم
بوده است و دادهها با نرخ  321هرتز ،نمونهبرداری شده و
بهوسیلة واسط نرمافزاری  ،Labviewبرای پردازش در یک
کامپیوتر شخصی در فازهای برونخط و برخط فراخوانی
شدهاند.

3

EEG Cap
Right earlobe
1
Left mastoid
2
Impedance
4
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شکل ( -)2سمت چپ ،الگوی صفحه شطرنجی  1×8و سمت راست ،دو ماتریس مجازی  1×1سیاه و ماتریس سفید.

 -3-2الگو و طرح آزمون
آزمایش در دو فاز برونخط و برخط و در هر فاز ،با دو نوع
الگوی تحریک  CBPو  CBESPانجام شده است.
الف) آزمون برونخط :آزمون بررونخرط برهترتیرب بررای دو
الگروی مختلرف تحریرک  CBPو  CBESPانجرام شرد .بررای
هریک از الگوهای تحریک ،پنج کلمة پرنج حرفری (درمجمروع
 32کاراکتر) برای آموزش به شرکتکنندگان ارائره شرد .بررای
هجی کردن هرکلمه ،هر بار کاراکتر هدف در داخل پرانتز و در
انتهای کلمه به مردت  4/2ثانیره نمرایش داده مریشرد؛ بررای
مثال ،برای هجی کردن کاراکتر اول کلمة GREAT ،GREAT
) (Gبرره مرردت  4/2ثانیرره برره کرراربر نمررایش داده شررده و از او
خواسته میشد به کاراکتر  Gروی صفحة شطرنجی خیره شود
و تعداد دفعات چشمک زدن این کاراکتر را بشمارد.
الگوی تحریک  : CBPدر الگروی تحریرک اول ،یرک صرفحه
کلیرررد  1×8شرررامل کاراکترهرررا و حرررروف مختلرررف بررره
شرکتکنندگان نمایش داده شد ،که مجموعرههرای 1ترایی از
کاراکترهای آن بهصورت تصادفی خاموش و روشن مری شردند
(شکل  -6الف) .پس از نمایش کاراکتر هردف در سرمت چرپ
باالی صفحه به مدت  4/2ثانیه ،کاربر فرصرت داشرت در ایرن
مدت ،کاراکتر را پیدا کند و روی آن تمرکز کند .مجموعههای
کاراکتر تایی ،که در باال به آن اشاره شد ،کاراکترهرای موجرود
در سطر و ستونهای دو ماتریس مجازی  1×1سریاه یرا سرفید
(شکل  )3هستند .ترتیب چشمک زدن این سطر و سرتونهرا،

براساس شمارههای درجشده در شکل ( )3از  6تا  31است ،که
بهترتیب  1سطر مراتریس سرفید 1 ،سرطر مراتریس سریاه 1 ،
ستون ماتریس سفید و سپس  1ستون ماتریس سیاه ،روشن و
خاموش میشدند و درمجموع 31 ،مجموعه کاراکتر تایی برای
کل صفحه کلیرد  83کراراکتری اسرت؛ برهعبرارت دیگرر ،هرر
کاراکتر در یک دورة کامل چشمک زدن 31تایی 3 ،بار روشرن
و خاموش میشود .زمان روشن شدن یرک مجموعرة 1ترایی از
کاراکترهررا 13/2 ،میلرریثانی ره ( )OnTime=62.5 msو زمرران
خاموش ماندن تمرام کاراکترهرا ترا تحریرک بعردی نیرز 13/2
میلیثانیه است ()ISI6=62.5 ms؛ در مجمروع بررای چشرمک
زدن یک مجموعرة 1ترایی 632 ،میلریثانیره زمران الزم برود
( .)SOA3=125 msدر این  31چشمک ،که هریرک ازآن 632
میلیثانیه طول میکشید ،درمجموع  4ثانیه زمان نیاز برود ترا
تمام کاراکترها (هرکدام دو بار) ،یک دورة کامل روشرن شروند.
برررای افررزایش دقررت طبقررهبنرردی هجرریکننررده ،ایررن دورة
سهثانیهای ،پنجبار تکرار شده بود؛ یعنری درمجمروع  62ثانیره
زمان برای  631تحریرک (چشرمک زدن) شرامل  61تحریرک
هدف (کاراکتری که کاربر به آن خیرره شرده) و  661تحریرک
غیرررهرردف (سررایرکاراکتر هررا) بررهازای هریررک از  32کرراراکتر
آموزش ،نیاز بود.

Inter Stimulation Interval
Stimulus onset asynchrony

6
3
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الگوی تحریک  : CBESPدر الگوی تحریک  ،CBESPهمان
صفحة  1×8مشابه الگوی تحریک قبلی ،به کراربر نمرایش داده
شد؛ با ایرن تفراوت کره برهجرای روشرن شردن کاراکترهرا ،از
جایگزینی شکلک-تصویری آشرنای عینرک آفترابی 6برهجرای
حروف استفاده شد (شکل-6ب) .در ایرن الگروی تحریرک نیرز
نمایش مجموعرههرای 1ترایی تصرویر در مراتریس 13/2 ،1×8
میلیثانیه در هر نوبت و ناپدید شدن آنها نیرز بره مردت 13/2
میلیثانیه ،انجام میشد ،که درمجموع  632میلیثانیه برای هر
مجموعة 1تایی از کاراکترها و  4ثانیره بررای یرک دورة کامرل،
زمان برد .مشابه الگوی تحریک اول ،در پنجبار تکرار درمجموع
 62ثانیه زمان برای  631تحریک (نمرایش شرکلک-تصرویری
عینک آفتابی) شامل  61تحریک هدف (کاراکتری که کاربر به
آن خیره شده) و  661تحریک غیررهردف (سرایر کراراکترهرا)
بهازای هریک از  32کاراکتر آموزش ،نیاز بود .درنتیجه در فراز
برونخط ،که مرحلة کالیبراسریون محسروب مریشرود ،از هرر
شرکتکننده و در دو مرحله (الگروی تحریرک  CBPو الگروی
تحریک  ،)CBESPدادههای متناظر با  32کاراکتر ثبت شد ،ترا
برای تعلیم الگوریتم طبقهبندی درفاز بعدی استفاده شود.
ب) آزمون برخط :به شرکتکنندگان در فاصلة زمانی بین فاز
برونخط و برخط ،مدت کوتاهی درحدود  61-2دقیقه
استراحت داده میشد .در فاز برخط ،مشابه فاز برونخط ،دو
نوع الگوی تحریک  CBPو  CBESPبهترتیب نمایش داده
میشد .در هر دو الگوی تحریک ،عبارت
 NEUROSCIENCE*LAB*IUSTدر سمت چپ باالی
صفحة مانیتور به کاربر نمایش داده شده و تکتک حروف این
عبارت بهترتیب درجلوی آن و داخل پرانتز ،بهعنوان هدف ،به
او ارائه میشد؛ برای مثال ،اولین کاراکتر موردنظر حرف  Nبود
که بهصورت ) NEUROSCIENCE*LAB*IUST (Nبه کاربر
ارائه میشد و از او خواسته میشد تا با دقت کردن به آن
کاراکتر خاص ،تعداد دفعات چشمک زدن آن کاراکتر هدف را
بشمارد .کاربر  4/2ثانیه فرصت داشت تا کاراکتر موردنظر را
پیدا کرده و روی آن تمرکز کند؛ سپس مشابه فاز برونخط،
 31مجموعة کاراکتر 1تایی برای کل صفحه کلید
83کاراکتری ،بهصورت تصادفی شروع به خاموش و روشن
شدن (در الگوی تحریک  )CBPمیکردند یا با شکلک-
تصویری جایگزین میشدند (در الگوی تحریک .)CBESP
نمایش تحریکهای مطرحشده به مدت  13/2میلیثانیه،
Sunglasses Emoji

6

فاصلة بین هر تحریک 13/2 ،میلیثانیه و  2مرتبه تکرار برای
هر کاراکتر ( 631تحریک) ،مشابه با فاز برونخط ،ان برای
تمام شرکتکنندگان انجام میشد .متعاقب آن ،طبقهبندی
کنندة کالیبرهشده در فاز برونخط ،که در بخشهای بعد
توضیح داده شده است ،بعد از اتمام ارائه تحریکهای ذکرشده
برای هر کاراکتر ،فراخوانی میشد و با آشکارسازی نمایش
کاراکتر طبقهبندیشده بهصورت برخط در نوار پایینی عبارت
 NEUROSCIENCE*LAB*IUSTبهصورت پشت سرهم،
کل حروف این عبارت 36کاراکتری را بهترتیب هجی میکرد.
اگر کاربر موفق نمیشد کاراکتر موردنظر را بهدرستی هجی
کند ،یک کاراکتر اشتباه بین مجموعه کاراکترهای هجیشده،
تایپ شده و بهعنوان خطای طبقهبندی درنظرگرفته میشد.
به کاربر گفته شده بود از کاراکترهای اشتباه هجیشده عبور
کند و در فاصلة  4/2ثانیه ،بالفاصله به کاراکتر بعدی
مشخصشده در پرانتز خیره شود.

 -4-2پردازش سیگنال
الف) انتخاب کانال :انتخاب کانال ،عاملی مؤثر در دقت عملکرد
BCIهای مبتنیبر پتانسیل  P300است که همواره در مرحلة
پیشپردازش در تحقیقات ،مورد توجه قرار گرفته است .در
سیستم اولیة مطرحشده توسط فیرول و دنچین[ ،]4فقط از
یک کانال برای ثبت سیگنال  EEGاستفاده شده بود؛ اما در
سالهای بعد ،محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از
یک مجموعه کانال از نقاط مختلف جمجمه برای ثبت داده ،به
بهبود دقت این سیستمها منجر میشود [ .]1،36در تحقیق
[ ]1انجامشده در سال  ،3111پنج دسته کانال مختلف را برای
پردازش دادههای  P300انتخاب کرده بودند .در ارزیابی نتایج،
از بین پنج دستة موردبررسی ،مجموعة شمارة سه شامل
شش کانال  ،Fz,Cz,Pz,Po7,Po8,Ozبیشترین دقت
ممکن را نسبت به سایر مجموعهها ایجاد کرد .با توجه به این
نتایج گزارششده ،در مطالعة حاضر ،در یک مرحلة مقدماتی
که قبل از ثبتهای  61کاربر اصلی ،بهطور آزمایشی روی دو
کاربر اجرا شد ،ابتدا ثبت سیگنال از  41کانال مشخصشده
روی شکل ( )4انجام شد .سپس مجموعة ششکانالة []1
 ،Fz,Cz,Pz,Po7,Po8,Ozبه عنوان کانالهای پایه معرفی
شد .با آزمایش حالتهای مختلف برای اضافه کردن مجموعه
کانالهای مختلف به شش کانال باال روی نتایج دادههای
ثبتشدة این دو کاربر بهصورت برونخط ،مشاهده شد که اگر
 1کانال  P3,P4,O1,O2به مجموعة ششکانالة باال اضافه
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شود ،نتایج بهتری نسبت به شش کانال بهدست میآید؛
بنابراین ده کانال Fz , Cz , Pz , Po7, Po8 , Oz ,P3,
 ،P4, O1, O2بهعنوان کانالهای پیشنهادی در این مطالعه
استفاده شدند .سیگنال  ،EEGدر تمام مراحل برونخط و
برخط این آزمایش ،از مجموعة ده کانال ذکرشده ثبت شده
است .شکل ( ،)4موقعیت فضایی مجموعة شش کانال اولیه و
چهار کانال اضافهشدة پیشنهادی را نشان میدهد.
ب) استخراج ویژگیها :برای هریک از ده کانال استفادهشده
در این تحقیق ،یک قطعه سیگنال با طول  183میلیثانیه از
ابتدای هر تحریک الگوی اول یا دوم (چشمک زدن کاراکتر یا
ظاهر شدن شکلک-تصویری عینک آفتابی) استخراج شد ،که
با توجه به فرکانس نمونهبرداری  321هرتز 611 ،نمونه از
سیگنال را شامل میشود .سپس ،تمام این قطعه سیگنالها با
یک فیلتر میانگذر باترورث مرتبة چهار در بازة فرکانسی 1.6
تا  31هرتز ،فیلتر شدند .قطعه سیگنالهای فیلترشده با نرخ 1
(انتخاب یک نمونه از هر شش نمونه) ،کاهش نرخ نمونهبرداری
داده شده و به قطعههایی با طول  31نمونة زمانی تبدیل
شدند .دادهها برای هر کاراکتر شامل  631تحریک میشوند،
که  61تحریک ،هدف و  661تحریک ،غیرهدف هستند .به
این ترتیب برای  32کاراکتر )631×32( 4111 ،قطعه شامل
 321تحریک هدف و  3821تحریک غیرهدف ،برای هر
شرکتکننده استخراج شد .در مرحلة بعد ،قطعههای 31
نمونهای از هر  61کانال ،انتخاب شده و بههم چسبانده شدند.
برای هر تحریک (چشمک زدن کاراکتر یا ظاهر شدن شکلک-
تصویری عینک آفتابی) ،یک مشاهده از بردار ویژگی مجزای
 311نمونهای برای هر شرکتکننده ایجاد شد؛ درنتیجه برای
استخراج وزنهای ویژگی طبقهبندیکننده در مرحلة بعد از
ماتریس مشاهداتی با اندازة  4111تحریک ضرب در 311
ویژگی استفاده شد.

که در رابطه باال w ،برداری برای تعریف وزن ویژگیها x ،بردار
ویژگی f(.) ،یک تابع برداری و  bنیز بهعنوان یک جملة
بایاس 1تعریف میشود .در مسائل غیرخطی ،میتوان از
)f(.بهعنوان یک تبدیل کرنل برای تصویر کردن ویژگیها به
فضایی با بعد باالتر و در راستای ایجاد یک فضای خطی
قابلجداسازی ،استفاده کرد [ .]1در روشهای خطی ،مانند
روش  ،FLDتابع ) f(xاغلب بهعنوان یک تبدیل همانی ،یعنی
 ،f(x)=xتعریف میشود[ .]33از آنجایی که تولید پتانسیل
 ،P300تنها در یکی از  63سطر/ستون ماتریسهای مجازی
سیاه یا سفید امکان دارد و مانند تحقیقات قبلی [ ،]1فرض
میشود پاسخ  P300نسبت به تحریکهای سطر/ستون،
تغییرناپذیر با زمان است؛ ازاینرو ،نتیجة طبقهبندی نهایی
براساس انتخاب بیشترین جمع امتیازها برای بردار ویژگی،
متناظر با سطر و ستونهای موجود است .بهعبارت دیگر ،بین
 63سطر مجازی ماتریسهای سیاه و سفید ،سطری انتخاب
میشود که بیشترین امتیاز ممکن را کسب کند و ستون هدف
نیز ستونی است که بین  63ستون مجازی ماتریسهای سیاه و
سفید ،بیشترین امتیاز را بهدست آورد ،مطابق زیر:
)( 3

) 𝑤𝑜𝑟𝑖𝑋 ∙ 𝑊 ∑( 𝑠𝑤𝑜𝑟 𝑥𝑎𝑀 = Predicted 𝑅ow
𝑤𝑜𝑟𝑖

)( 4

) 𝑛𝑚𝑢𝑙𝑜𝑐𝑖𝑋 ∙ 𝑊 ∑ ( 𝑠𝑛𝑚𝑢𝑙𝑜𝑐 𝑥𝑎𝑀 = Predicted Column
𝑛𝑚𝑢𝑙𝑜𝑐𝑖

ج) طبقهبندی :حضور یا عدم حضور پتانسیل  P300در
سیگنال  ،EEGمیتواند بهعنوان یک مسئلة دودویی 6در
طبقهبندی دادهها با استفاده از یک تابع جداکننده 3با یک ابر-
صفحة تصمیم 4مطابق زیر مطرح شود [:]1
()6

𝑤 · 𝑓(𝑥) − 𝑏 = 0

6

Binary
Discriminant function
4
Decision hyper-plane

شکل ( -)3نمایش فضایی محل قرارگیری  41الکترود اولیه
با نامگذاری طبق استاندارد  ،61-61که از میان آنها شش
الکترود پایه با خطچین قرمز و چهار الکترود اضافهشده با خط
توپر آبی مشخص شدهاند.

3

Bias Term

1
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با تعریف برچسبهای  +6برای سطر /ستونهای هدف و -6
برای سطر /ستونهای غیرهدف ،میتوان دادههای بهدستآمده
از این پردازش را به دو دستة مجزا تقسیم کرد .در دستة ،6
قطعههای شامل پتانسیل  P300و در دستة  ،3قطعههای بدون
پتانسیل  P300وجود دارند ،که نسبت نمونههای دستة  3به 6
در دادههای آموزشی ،دوازده به یک است .طراحی این روش
طبقهبندی بر این اساس است که با پیدا کردن پاسخ متناظر با
سطر/ستونی که بیشترین فاصلة مثبت ممکن از ابرصفحة
تصمیم جداکنندة این دو دسته را داشته باشد ،میتوان
ویژگیهای متناظر با قطعههای حاوی پتانسیل  P300را یافت.
سپس ،همانطورکه پیشتر اشاره شد 2 ،تکرار برای هر
تحریک انجام میشود؛ یعنی کاراکتر هدف 2 ،مرتبه برای
چشمک زدن سطرهای مجازی و  2مرتبه برای چشمک زدن
ستونهای مجازی ،خاموش و روشن یا با شکلک-تصویری
عینک آفتابی جایگزین میشود .از جمع امتیاز سطرها در این
 2تکرار ،سطر هدف و از جمع امتیاز ستونها در این  2تکرار،
ستون هدف انتخاب شده و از تقاطع این سطر و ستون هدف،
کاراکتر هدف شناسایی میشود.
شاید بتوان روش  FLDرا بهعنوان یکی از رایجترین و
پرکاربردترین روشها برای طبقهبندی پتانسیلهای وابسته به
رخداد ( )ERPدر حوزة سیستمهای  BCIنام برد .این روش،
بهدلیل حجم کم محاسباتی در مقایسه با الگوریتمهای
سنگینی مانند  ،SVMمیتواند بهخوبی در کاربردهای برخط
سیستمهای  BCIاستفاده شود [ .]62،1روش  ،FLDروشی
است که در آن ،دادههای با بعد باال روی یک خط تصویر
میشوند و دادهها در یک فضای یکبعدی طبقهبندی میشوند.
این تصویر کردن ،با بیشینه کردن فاصلة بین دو دسته و
کمینه کردن واریانس دروندستهای همراه است .پردازش
محاسباتی  ،FLDساده است و درعین حال ،یک طبقهبندی
مطمئن ارائه میدهد .این طبقهبندی در حالتی ایدهآل است
که توزیع دادههای دو دسته ،گوسی بوده و کواریانس برابر
داشته باشند [ .]1،33الزم به ذکر است ،در چنین شرایطی که
روش  FLDمعادل با روش  LDAاست ،میانگین و ماتریس
کواریانس در این روش بهصورت زیر محاسبه میشود [:]33
1
𝑖𝑋 ∑
𝑐𝑁

)( 1

= 𝑐𝜇

𝑐𝐼 ∈ 𝑖

)(2

1
𝑇) 𝑐𝜇 ∑ (𝑋𝑖 − 𝜇𝑐 )(𝑋𝑖 −
𝑁𝑐 − 1
𝑐𝐼 ∈ 𝑖

𝑓𝑜𝑟 𝑐 = 1. 2

که  𝐼1و  ، 𝐼2بهترتیب دستههای هدف و غیرهدف را تشکیل
میدهند و 𝑐𝑁 تعداد نمونهها را در دستة 𝑐𝐼 نشان میدهد.
همچنین کواریانس مشترک بین دو دسته ،از رابطة زیر
محاسبه میشود:
)(1

𝑁1
𝑁2
∑∑ = ( ).∑ + ( ).
𝑁2
𝑁1
𝑐
𝑐

به این ترتیب ،ماتریس وزن ویژگیها بهصورت زیر خواهد بود:
−1

)(8

) (𝜇2 − 𝜇1

∑=𝑤

در هریک از الگوهای تحریک  CBPو  ،CBESPدادههای
بهدستآمده از فاز برونخط ،برای تعلیم طبقهبندیکنندة
 FLDمربوطه استفاده شد و برای هر شرکتکننده ،دو ماتریس
وزن ویژگیها ( )wمتناظر با دو الگوی ذکرشده بهدست آمد.
در فاز برخط ،برای هریک از الگوهای تحریک ،حاصلضرب
دادههای ورودی (بردارهای ویژگی  311نمونهای) در ماتریس
وزنهای ویژگی ( )wبرای هر تکرار محاسبه میشود و بهعنوان
امتیاز آن سطر یا ستون درنظرگرفته میشود .با جمع
امتیازهای حاصل از هر  2تکرار ،سطری که بیشترین امتیاز را
کسب میکند ،بهعنوان سطر هدف و ستونی که بیشترین
امتیاز را دارد ،بهعنوان ستون هدف انتخاب میشود؛ سپس از
تالقی سطر و ستون هدف ،کاراکتر موردنظر پیشبینی
میشود.
پاسخ  P300مربوط به یک تکرار ،نسبت سیگنال به نویز
( 6 )SNRبهنسبت پایینی دارد؛ بنابراین میانگینگیری،
بهعنوان روشی رایج برای افزایش دقت آشکارسازی پتانسیل
 P300در سیگنال  EEGاستفاده میشود [ .]34در تحقیقات
گذشته [ ،]4،1تعداد تکرارهای استاندارد برای این منظور62 ،
تکرار بود که این امر به افزایش مدت زمان چشمک زدن
کاراکترها و کاهش نرخ انتقال داده منجر میشد .اگر بتوان با
بهبود الگوی تحریک یا روشهای پردازشی ،دقت
طبقهبندیکننده را افزایش داد ،میتوان به همان نسبت
میانگینگیری را روی تعداد تکرار کمتری ،بدون افت چشمگیر
دقت ،انجام داد ،که این امر خود باعث افزایش نرخ انتقال داده
خواهد شد .در این مطالعه 2 ،تکرار در آزمونهای برونخط و
برخط درنظرگرفته شده است .درصورت کاهش تعداد تکرارها،

= ∑
𝑐

Signal-to-noise Ratio

6
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برای بررسی دقت هجیکننده ، ،درپردازش دادهها بعد از
آزمون برونخط ،الگوریتم به استفاده از Nبار تکرار اول
دادههای آزمون محدود شده است ،که  Nاز یک تا چهار بار
تکرار تغییر داده شده و هربار ،عملکرد هجیکننده ارزیابی
میشود.
د) ارزیااابی :در ایررن مطالعرره ،عملکرررد یررک سیسررتم BCI

مبتنیبر پتانسیل  ،P300برراسراس معیرار دقرت طبقرهبنردی
ارزیابی میشود .دقت طبقرهبنردی برا محاسربة نسربت تعرداد
کاراکترهرای هجیشرردة صررحیح برر تعررداد کررل کاراکترهررا در
فاز برخط ( 36کاراکتر) ،بهدسرت مری آیرد .عرالوهبرر ارزیرابی
دقررت و سرررعت سیسررتم طراحریشررده در ایررن مطالعرره ،الزم
اسررت مقایسررهای آمرراری نیررز بررین نتررایج حاصررل از ایررن
آزمایش انجرام شرود ترا صرحت نترایج و معنرادار برودن آنهرا
از لحاظ آمراری اثبرات شرود .بررای ایرن منظرور ،برا اسرتفاده
از روش  t-testدوبرررهدو ،مقایسرررهای آمررراری برررین نترررایج
الگوهررای تحریررک  CBESPو  CBPانجررام شررد و مقرردار p-
valueدر روش آمرراری  t-testمحاسرربه شررد و معنررادار بررودن
آنها از لحاظ آماری ،ارزیابی شد.

 -3یافتهها:
شکل ( ،)1میانگین دقت طبقهبندی روی  36کاراکتر فاز
برخط را برای هر  61شرکتکننده در دو الگوی تحریک

مختلف  CBESPو  CBPو بهازای تعداد تکرارهای مختلف
از یک تا پنج تکرار ،نشان میدهد .همچنین میانگین کلی
دقت طبقهبندی الگوهای تحریک روی تمام کاربرها ،در سمت
راست شکل با تکرارهای مختلف نمایش داده شده است .برای
پنج تکرار در فاز برخط ،میانگین دقت طبقهبندی  %18برای
انتخاب صحیح کاراکترها در الگوی جدید  ،CBESPبهطور
قابل مالحظهای بیشتر از میانگین دقت  %82در الگوی CBP
بود ،که بیانکنندة افزایش دقت و کاهش خطا در هجی کردن
کاراکترها با استفاده از الگوی جدید معرفیشده است.
همچنین مقایسة نتایج دقت طبقهبندی دو الگوی  CBESPو
 CBPبرای تعداد تکرارهای مختلف ،برتری الگوی  CBESPرا
در در اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان نشان داد؛
بهطوریکه از میان ده شرکتکنندة این آزمایش ،فقط یک
شرکتکننده (شرکتکنندة  )61بهازای الگوی  ،CBPدقت
بیشتری را برای هجی کردن کاراکترها بهدست آورد .شاید
بتوان دلیل آن را ،تجربة قبلی این شرکتکننده در شرکت در
جلسات ثبت سیگنال با هجیکنندههای  P300بدون تصویر با
الگوهای شطرنجی ( )CBPو سطر -ستون ( )RCPدانست.
عالوه براین مقایسة آماری بین نتایج الگوی تحریک CBESP
نسبت به  CBPدر تست آماری  t-testدوبهدو ،اختالف
معناداری را میان دقت این دو روش نشان داد (.)p<0.00067
همانطور که در بخش روشها مطرح شد ،با بررسیهای
N

شکل( -)4مقایسة نتایج میانگین دقت طبقهبندی حاصل از الگوهای ( CBESPخط آبی توپر) و والگوی ( CBPنقطهچین قرمز) بهازای تعداد
تکرارهای مختلف  Nاز یک تا پنج .نمودارهای دهگانة سمت چپ تصویر ،مربوط به دقت طبقهبندی  61شرکتکنندة این آزمایش ( )61-6در دو
الگوی ارائهشده به آنها است و نمودار بزرگ در سمت راست تصویر ،میانگین دقت طبقهبندی روی تمام شرکتکنندگان را در دو روش و برای
تعداد تکرارهای مختلف نشان میدهد.
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شکل( -)5مقایسة نتایج دقت طبقهبندی هجیکننده در استفاده از دو مجموعة 1کاناله و 61کاناله .الف) مقایسة نتایج در پنج تکرار تحریک به
تفکیک هر شرکتکننده و بهصورت نمودار میلهای .ب) مقایسة بین میانگین دقت طبقهبندی روی تمام کاربران ،براساس مقادیر مختلف تعداد
تکرار تحریک و استفاده از دو مجموعة 1کاناله (نقطهچین قرمز) و61کاناله (خط توپر آبی).

انجامشده در آزمون مقدماتی قبل از شروع ثبت سیگنال از
شرکتکنندگان اصلی این آزمایش ،به این نتیجه رسیدیم که
افزودن  1کانال  P3,P4,O1,O2به مجموعة شش کانال پایة
 Fz,Cz,Pz,Po7,Po8,Ozبه افزایش دقت در کارایی سیستم
هجیکنندة  P300منجر خواهد شد؛ از اینرو ثبت و
طبقهبندی دادهها در آزمونهای برونخط و برخط ،با استفاده
از ده کانال پیشنهادی انجام شد .اما برای آزمایش دوبارة
برتری انتخاب ده کانال پیشنهادی به شش کانال پایه ،تحلیل
مقایسهای روی دادههای ثبتشده ،مقایسهای بین نتایج
طبقهبندی روی دادههای آزمون ( 36کاراکتر) با الگوی
 CBESPبا استفاده از دو مجموعة 61کانالة پیشنهادی و 1
کانال پایة  Fz,Cz,Pz,Po7,Po8,Ozانجام شد ،که نتایج آن در
شکل ( )2نشان داده شده است .برای پنجبار تکرار 1 ،نفر از
بین  61شرکتکننده با مجموعة کاناله ،دقت طبقهبندی
بهتری (روی  36کاراکتر آزمون) نسبت به مجموعة کاناله
بهدست آورند؛ درحالیکه در دو نفر از شرکتکنندگان،
تغییری در نتایج آنها مشاهده نشد (شکل -2الف) .همچنین ،از
شکل (-2ب) مشخص است که در تمام حاالت تعداد
تکرارهای مختلف ،میانگین دقت طبقهبندی با استفاده از
مجموعة 61کاناله نسبت به مجموعة 1کاناله بهبود پیدا کرده
است .این بهبود در میانگین دقت در حالت استفاده از پنج
تکرار تحریک ،در حدود  %2است.

 -4بحث و نتیجهگیری:
در مطالعات انجامشده دربارة هجیکنندههای  ،P300عوامل
مختلفی نظیر مجموعة کانالها ،الگوی تحریک و روشهای
پردازش سیگنال ،در کارایی ،دقت عملکرد و نرخ انتقال داده
تاثیرگذار است .در این مطالعه ،با ارائه یک الگوی تحریک
جدید در راستای بهبود دقت این سیستم ،مراحل آزمایش را
انجام دادیم .الگوی جایگزینی شکلک-تصویری بهجای
چشمک زدن در الگوی شطرنجی CBPرا با عنوان الگوی
 CBESPمعرفی کردیم .برای بررسی ،ارزیابی و مقایسة کارایی
این الگوی جدید نسبت به الگوی قبلی  ،CBPبهعنوان
هجیکنندة  ،P300سعی شد تا حد امکان از روشهای
پردازش سیگنال ،که در تحقیقات گذشته با ویژگیهای حجم
محاسباتی کم و مناسب برای پیادهسازی برخط شناخته شده
بود ،استفاده شود .بدیهی است که استفاده از روشهای
پردازشی پیچیدهتر و کارآمدتر ،میتواند کارآیی هجیکنندة
مبتنیبر هر دو الگوی  CBPو  CBESPرا افزایش دهد ،که
مطالعة آن از اهداف مطالعة جاری نبوده است و میتوان در
مطالعات آینده به آن پرداخت.
در این مطالعه ،با استفاده از نمایش یک شکلک-تصویری
بهجای چشمک زدن کاراکترها در الگوی شطرنجی ،روش
 CBESPرا پیشنهاد کردهایم .نتایج بهدستآمده (شکل )1
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نشان داد که میانگین دقت طبقهبندی این روش نسبت به
 که از چشمک زدن کاراکترها به عنوان تحریک،CBP روش
) در پنج بار تکرار%61  بهبود قابلتوجهی (تا،استفاده میکند
] نیز گزارش شده است که نمایش61[  در مطالعة.داشته است
تصویر چهرة افراد مشهور بهجای چشمک زدن کاراکترها در
 باعث بهبود در دقت طبقهبندی هجیکننده،RCP الگوی
 الزم به یادآوری است که قبل از این مطالعه و در.میشود
 از انواع تحریکهای نمایش تصویر چهرة افراد،کارهای پیشین
 برای،و صورتکهای احساسی بهجای چشمک زدن کاراکترها
بهبود دقت هجیکنندههای مبتنیبر پتانسیل وابسته به رویداد
-]؛ اما استفاده از شکلک38-61،32[ استفاده شده است
تصویری در الگوی صفحة شطرنجی و مقایسة کارآیی آن با
 تا قبل از این مطالعه ارزیابی،تحریک چشمک زدن کاراکترها
 نشاندهندة افزایش دقت، نتایج مطالعة حاضر.نشده است
-طبقهبندی هجیکننده با استفاده از تحریک نمایش شکلک
تصویری نسبت به تحریک چشمک زدن کاراکترها در الگوی
 نکتة دیگر این که در هردو مرحلة.صفحة شطرنجی است
 بالفاصله بعد ازCBESP  آزمونهای الگوی،برونخط و برخط
 این تأخر زمانی ممکن است باعث. انجام شدهاندCBP الگوی
ایجاد خستگی و کاهش تمرکز شرکتکنندگان و درنتیجه افت
 بودهCBP  نسبت بهCBESP دقت طبقهبندی برای الگوی
 شاهد افزایش دقت در نتایج این الگوی،باشد؛ اما با این وجود
. هستیمCBP جدید نسبت به الگوی قبلی
 عالوهبر استفاده از،CBESP در مطالعات آینده روی الگوی
،روشهای پیشرفتهتر در استخراج ویژگی و طبقهبندی
- استفاده از انواع شکلک،میتوان با انجام یک مطالعة جامع
 همچنین میتوان.تصویری را با چهرههای مشهور مقایسه کرد
تصویری و درنظر گرفتن-با تغییر رنگ و اندازة شکلک
 در الگویSOA  وISI حالتهای مختلف برای پارامترهای
. امکان بهبود دقت این الگو را بررسی کرد،CBESP
 میتوان گفت که هدف اصلی در،در انتها و برای نتیجهگیری
 بررسی امکان افزایش دقت هجیکنندة مبتنیبر،این مطالعه
- با استفاده از روش جایگزینی شکلکCBP الگوی شطرنجی
 که براساس نتایج،تصویری بهجای چشمک زدن کاراکترها بود
 این افزایش دقت با الگوی،بهدستآمده از آزمون برخط
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