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Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) is a common disorder among children which despite painstakingly
effort, it is not yet possible to be precisely detected using paraclinical methods. On the other hand, early
detection, before 18th month, has pivotal role in treatment procedure. In this study, we present a method
for early diagnosis of ASD based on the qualitative analysis of the Electroencephalogram (EEG) signal.
We develop a new domain for quantifying the quality of interaction is present. We name it 'stretching –
folding space’ (SFS). This domain is based on cybernetics, holistic and information-based analysis
approaches. Therefore, it provides a non-deterministic approach to the biosignals. We collected data
from 60 normal and 60 children with ASD in the range of 3-10 years old. We extracted features from
the data in the SFS domain. The design of the study is self-controlled, meaning that each child serves as
his/her own control. Each subject in the study watched a cartoon with and without sound, and the EEG
signals were recorded. Statistical tests are applied on the extracted qualitative features in the SFS
domain. The difference between the features of the data for each group (normal and ASD) was extracted,
and the difference were compared between the groups. The results indicate that there is a statistically
significant difference between the SFS features of normal and autism children. We conclude that our
proposed method can serve as a new signal processing tool for diagnosing autism.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Stretching Folding Coefficient, Correlation Dimension, Trajectory, Phase
Space
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چکیده
اختالل اوتیسم یا درخودماندگی ذهنی یکی از اختالالت رایج بین کودکان است که با وجود تالشهای بسیار ،هنوز هم تشخیص دقیق
آن با روشهای پاراکلینیکی ممکن نیست ،از طرف دیگر ،تشخیص زودهنگام این اختالل قبل از  34ماهگی نقش بهسزایی در اثر بخشی
روشهای درمانی بر این کودکان دارد .در این تحقیق ،فضای جدیدی برای کمیسازی کیفیت تعامالت مغزی ارائه شده است که آن را
فضای قبض و بسط ( )SFSمینامیم ،این فضا مبتنی بر نگرش سیبرنتیک ،کلنگر و اطالعاتی به سیگنال است .پس از انتقال سیگنال
الکتروانسفالوگراف ( )EEGبه  SFSبرای  10کودک نرمال و  10کودک درخودماندهی ذهنی در رنج سنی  5تا  30سال ،با توجه به نگرش
سیبرنتیک ،در استخراج ویژگی نیز هر کودک با خودش در دو وضعیت مشاهدهی انیمیشن با صدا و بدون صدا مقایسه گردیده است و
تفاوت تفاوتها مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج اعمال آزمونهای آماری حاکی از معناداری بسیار زیاد ( )P-Value=1.4E-4ویژگیهای
کیفی استخراج شده در تشخیص تغییر الگوی سالم و درخودماندهی ذهنی است.
کلید واژه ها :اختالل طیف درخودماندگی ذهنی ،قبض و بسط سیگنال ،بعد همبستگی ،تراژکتوری ،فضای فاز

*نویسنده مسئول
نشانی :مرکز تحقیقات علوم اعصاب محاسباتی ،آزمایشگاه سیستمهای سیبرنتیکی ،دانشکدهی مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) ،کد پستی53755-555 :
تلفن ، +54 )53( 54083 :داخلی3314 :
دورنگار+54 )53( 54861054 :
پست الکترونیکیg.sadeghi@imamrea.ac.ir :

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

315

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،33شماره  ،6تابستان 3551

 -1مقدمه
مروری بر کاربردهای مختلف پردازش سیگنالهای مغزی نشان
دهندهی غنای بسیار باالی اطالعات موجود در این سیگنال
حیاتی است [ .]3اختالالت طیف درخودماندگی ذهنی3
شرایطی از تکامل عصبی است که با نقص در ارتباطات و
تعامالت اجتماعی و وجود الگوهای تکراری در رفتار ،عالیق و
فعالیتها شناخته میشود ،که به اختصار درخودماندگی ذهنی
نامیده میشود .این نشانههای بالینی اغلب در دوران کودکی
ظاهر میشود .مطالعات اپدمیولوژیک اخیر ،شیوع اختالالت
طیف درخودماندگی ذهنی را یک نفر در هر  14کودک (یک
نفر در هر  86پسر و یک نفر در هر  345دختر) برآورد میکند
[ .]6با وجود تحقیقهای گسترده ،هنوز اختالف نظرهای زیادی
دربارهی مشخصات ریختشناسانه ،6عملکردی و عصب-
شناسانهی مغز مبتالیان به درخودماندگی ذهنی وجود دارد[،]5
و ریشهی عصبی تغییرات رفتاری در  ASDتا حد زیادی
ناشناخته باقی مانده است .تکنیکهای نروفیزیولوژیکال و
تصویربرداری عصبی متعددی به منظور درک همبستگی میان
عملکرد مغز و رفتار مبتالیان به درخودماندگی ذهنی مورد
استفاده قرار میگیرد .در میان آنها ،در حال حاضر
الکتروانسفالوگرافی کمی 5مورد توجه ویژهای قرار دارد ،و
علیرغم نتایج بعضا متناقض ،تحقیقات زیادی در این زمینه
انجام شده است [ .]8بررسی مقاالت نشان میدهد که روشهای
مختلفی برای تشخیص درخودماندگی ذهنی مبتنی بر
الکتروانسفالوگراف 8مورد استفاده قرار گرفته است ،که از آن
جمله میتوان به روشهای چگالی طیف توان ،5شباهت 1و یا
عدم تقارن ،]5[ 7عدم تقارن در طیف توان [ ،]1معیار شباهت
در یک باند بهخصوص ( برای مثال باند تتا) [ ،]7معیار شباهت
در چگالی طیف توان [ ،]4چگالی طیف توان و نرخ مغز،]5[ 4
چگالی طیف توان ،معیار شباهت و ارتباط آن با ،]30[ AQ5
ویولت در تشخیص صرع [ ،]33چگالی طیف توان در STFT30
و  ،]36[ STFT-BW33تحلیل همزمانی فازی در باندهای
فرکانسی [ ،]35تحلیل چندبعدی آنتروپی بعد فرکتال [ ]38و
روشهای دیگر اشاره کرد .وجه مشترک تمام روشهای ذکر
شده ،توجه آنها به انرژی و نگرش مبتنی بر جزءنگری میباشد،

به عبارت دیگر در مدلسازیهای معمول ،مقادیر دامنه و یا
تغییرات آن در حوزهی زمان ،حوزهی فرکانس و یا هر دو حوزه
بهطور همزمان ( زمان – فرکانس) جهت شناسایی و مدل کردن
سیستمها به کار گرفته میشود .از آنجایی که دامنه و تغییرات
آن بیانگر تغییر در انرژی سیستم است ،چنین مدلهایی را
میتوان مدلهای انرژی نامید ،و نقطهی مقابل مدلهای انرژی،
مدلهای اطالعاتی نامیده میشوند .الزم به ذکر است که در
پژوهشهای اخیر توجه خاصی به دینامیک غیرخطی و بررسی
پیچیدگی در تحلیل اختالل درخودماندگی ذهنی شده است،
که در برخی مقالهها از افامآرآی 36استفاده شده [ ،]35و در
مقالههایی نیز که هدف از پردازش و استخراج ویژگی ،پیچیدگی
سیگنال  EEGبوده است ،به سمت آنتروپی در انواع مختلف آن
رفته و از همان معادالت شنون استفاده کردهاند ،که شنون به
یعنی نگاه احتماالتی به سیگنال میباشد [ .]31در تحقیقهای
دیگری به بررسی احساسات در سیگنال مغزی با استفاده از
معیارهایی مانند کوهرنس ،لیاپانوف و بعد فرکتال پرداخته شده
است ،که میتواند در رصد  ASDمورد استفاده قرار گیرد [,37
 .]34در توضیح این مطلب میتوان بیان کرد که روشهایی که
در پردازش سیگنالهای زیستی مورد استفاده قرار میگیرند ،از
ابتدا برای پردازش سیگنالهای زیستی ابداع نشدهاند ،بلکه
روشهایی هستند که برای پردازش سیگنالهای غیرزیستی در
علوم مختلف از جمله مخابرات و کنترل مورد استفاده قرار
میگرفتند (مانند تئوری شنون که اولین بار برای کانال
مخابراتی ابداع گردید [.)]60 ,35
میتوان تقسیمبندیهای مختلفی را برای انواع روشهای
پردازش سیگنال بیان کرد .یکی از رایجترین دستهبندیها،
تقسیم روشهای پردازش به دو گروه پردازش خطی و غیرخطی
میباشد .این تقسیمبندی به صادق بودن اصل جمع آثار اشاره
دارد .با تقسیمبندی روشها به دو دستهی خطی و غیرخطی
روشهای پردازش متفاوتی پیش روی محققان قرار داده میشود
[ .]68-63اما میتوان تقسیمبندی اساسیتری نیز انجام داد ،که
نه بر اساس یک خاصیت از خواص متعدد سیستم ،بلکه بر اساس
نگرش علمی و جهانبینی محقق باشد .انواع نگرشهای علمی
به سه دسته تقسیمبندی میشوند )3( :تعیینگرا )6( ،35مبتنی
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بر آمار و احتماالت ،3و ( )5مبتنی بر اطالعات6؛ که در این
تحقیق ،از روش نگرش مبتنی بر اطالعات استفاده شده است.
در ادامه ،در بخش دوم به تعریف مدلهای اطالعاتی و اصول
طراحی آنها پرداخته میشود ،سپس در بخش سوم ،فضای
جدیدی معرفی خواهد شد که آن را فضای قبض و بسط سیگنال
( )SFSمینامیم ،و در نهایت ،در بخش چهارم به کمک  SFSبه
تشخیص تغییر الگوی سیگنال  EEGدر کودکان مبتال به
اختالل درخودماندگی ذهنی خواهیم پرداخت.
 -2مواد و روشها
در این تحقیق روش اصلی در استخراج اطالعات از سیگنال،
قطع پوآنکاره 5میباشد .به طور کلی ،اعمال قطع پوآنکاره با
هدف مدلسازی سیگنالی (و نه کنترل سیستمی) ،در پنج
مرحله قابل انجام است ،که این مراحل عبارتند از :بازنمایی در
فضای مناسب ،انتخاب مقطع مناسب ،اعمال قطع ،انتقال به
فضای پوآنکاره و استخراج ویژگی (شکل (.)3 1
به دلیل تنوع موجود ،روش به کار گرفتهشده در کاربردهای
مختلف ،در برخی از موارد فاقد یکی یا تعدادی از این مراحل

بوده ،،که در توضیح هر مرحله ،به این موارد اشاره خواهد شد.
سه روش کلی برای اعمال قطع پوآنکاره وجود دارد که عبارتند
از )3( :نمونهبرداری زمانی )6( ،نمونهبرداری مرتبط با رویدادی
خاص ،و ( )5روش هندسی [.]61 ,65
نمونهبرداری زمانی ،که قطع پوآنکارهی استروبوسکوپی نیز
نامیده میشود [ ،]67بیشتر در مطالعهی رفتار سیستمهای
غیرخودتحریک با یک ورودی متناوب به کار گرفته میشود.
استروبوسکوپی در حالی به عنوان منشا ایدهی پوآنکاره شناخته
میشود ،که نقطهی قوت قطع پوآنکاره ،برخورد هندسی با
تراژکتوریها در عین بیتوجهی به زمان نمونهبرداری است.
روش دوم ،نمونهبرداری مرتبط با رویدادی خاص ،بیشتر به
آشکارسازی پیکها میپردازد ،که نمونهی متداول آن فاصلهی
زمانی بین دو ضربان متوالی قلب 8میباشد .روش سوم ،یا همان
قطع هندسی ،یک روش کلی است و اختصاص به کاربردی
خاص ندارد .روش استفاده شده در این تحقیق روش قطع
پوآنکاره هندسی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم
پرداخت.

شکل ( -)1مراحل مدلسازی سیبرنتیکی (دایرهها) ،جزئیات هر مرحله در تحقیق (مستطیلها) ،و ارتباط مراحل (خطچین)

 -1-2مراحل پنجگانهی مدلسازی اطالعاتی
 -1-1-2بازنمایی در فضایی مناسب
در مراحل پنجگانهی قطع پوآنکاره ،مرحلهی اول بازنمایی در
فضای مناسب است .نقاط حاصل از قطع ،ممکن است یک
منحنی (در حالت معمول خط راست) ،یک صفحه ،یک فضای
سهبعدی و یا موراد دیگر باشد .اعمال قطع پوآنکاره ،حداقل
منجر به کاهش یک بعدی فضا میشود (به طور دقیقتر
میتوان گفت این کاهش بعد ،با اختالف بعد مقطع و

Stochastic
Information

3
6

تراژکتوریها برابر خواهد بود) .بنابراین ،الزم است تراژکتوریها
در فضایی مناسب (با بعدی بیشتر از مقطع) بازنماییشوند.
در مسائل مدلسازی سیگنالی تنها امکان ثبت سیگنال به عنوان
خروجی سیستم وجود دارد ،و از قانون تعامالت و متغیرهای
مستقل و وابستهی سیستم و یا بهطور خالصه از فرمول سیستم
اطالعی در دست نیست .در این گروه از مسائل ،تنها سری زمانی
ثبت میشود .به عنوان مثال ،میتوان به ثبت چند کانالهی یک
سیگنال زیستی مانند  PPG ،ECG ،EEGو غیره اشاره کرد .راه
حلهای مختلفی به منظور بازنمایی با هدف مدلسازی سیستم
Poincare Section
)R-R Interval (Beat to Beat Interval

5
8
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با استفاده از سیگنال وجود دارد ،که رایجترین آنها عبارتند از:
بازسازی فضای فاز توسعهیافته ،نمایش صفحهی فاز بر اساس
تفاضالت یک متغیر پایه و نسبینگری ،که در این تحقیق از راه
حل نسبینگری استفاده شده است.
بازسازی فضای فاز توسعهیافته
طبق نظریهی تیکنز ،اگر سری زمانی مربوط به یکی از
خروجیهای دستگاه معادالت دیفرانسیل در اختیار باشد،
میتوان با استفاده از آن فضای حالتی با بعد بیش از دو برابر
فضای حالت اصلی و خواص پایهی یکسان را بازسازی کرد
[ .]64این خواص پایه شامل بعد ،نمای لیاپانوف و آنتروپی
میباشد [.]65
ایدهی اصلی در بازسازی فضای فاز و مطالعهی دینامیک سیستم
آن است که نمونهی فعلی در سری زمانی از روی نمونهی قبلی
به دست میآید و سری زمانی از یک معادلهی دیفرانسیل یا یک
نگاشت بازگشتی پیروی میکند [ .]50درحالی که استفاده از
مدلها و روشهای پردازشی تصادفی به دلیل غیرعلی بودن
سیستمهای زیستی رواج بسیاری یافتهاست ،استفاده از قضیهی
تیکنز در بازسازی فضای فاز نیازمند یشفرض معین 3و تغییر
ناپذیر بودن 6سیستمهای زیستی است]53[.
به منظور بازسازی فضای فاز اطالع از بعد فضای اصلی ( )mو
مقدار تاخیر ( )τضروری است ،که باید تخمین زده شوند.
نکتهی قابل مالحظه آن است که برای تخمین مقدار تاخیر و
بعد بازسازی ،بیش از یک روش وجود دارد .به عنوان مثال مقدار
تاخیر هم از طریق خودهمبستگی و هم اطالعات متقابل
تخمین زده میشود [ .]56برای تخمین بعد ،روشهای هایوچی
[ ]63و نزدیکترین همسایهی اشتباه [ ،]31 ,35دو روش
متداول هستند .نکتهی قابل تامل این است که خودهمبستگی
یا اطالعات متقابل در حوزهی سیگنالهای تصادفی تعریف
میشوند و کاربرد آنها در تخمین با استفاده از سیگنالهای
دینامیک ،که متغیرها در هر لحظه از روی مقادیر قبلی با یک
فرمول معین به دست میآیند ،قابل تامل است [ .]58 ,55این
در حالی است که بازسازی فضای فاز نیازمند در نظر گرفتن
فرضهایی است که صحت آنها هنوز اثبات نشده است.
فضای فاز بازسازی شده ،به زمان تاخیر ( )τو بعد بازسازی ()m
حساس است ،در حالی که مقادیر تخمین زده شده به روشهای
مختلف از اختالف قابل توجهی برخوردار هستند .همچنین در
بیشتر مواقع ،بعد تخمین زده شده بیشتر از  5بوده و به دالیل

Deterministic

3

عملی ،سیگنال در  6یا  5بعد نمایش داده میشود [.]51 ,55
در حقیقت ،بعد بازسازی تخمین زده شده ،،بدون استفاده رها
میشود [ .]57نکتهی قابل تامل دیگر این است که در فضای
بازسازی شده ،محدودهی تمام متغیرها همان محدودهی متغیر
مورد استفاده به منظور بازسازی میباشد .در [ ]54نمایشی از
 EEGدر دو بعد و با تاخیرهای بازسازی مختلف نمایش داده
شده است .بنا به دالیل گفته شده ،اگرچه بیشتر تحقیقها،
بازسازی فضای فاز را به عنوان پایهی تئوریک روش حل مساله
بیان میکنند ،اما در عمل از این شیوه پیروی نمیکنند.
 -2-1-2انتخاب مقطع مناسب
پس از بازنمایی در فضای مناسب ،بایستی مقطع مناسب انتخاب
گردد .این مرحله از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و میتوان
معیارهای متعددی به منظور انتخاب مقطع مناسب تعیین نمود،
که البته به نوع کاربرد مدل اطالعاتی سیگنال وابسته است.
چنانچه هدف تعیین نوع دینامیک سیستم ،پریودیک یا
آشوبگونه باشد ،زمانی مقطع پوآنکاره به درستی انتخاب شده
است که تمام حلقههای تراژکتوری را قطع کند [ .]55در واقع
در این سری از مسائل هر نقطهی قطع ،نمایندهی یک اوربیت
از تراژکتوری ترسیم شده خواهد بود .اگر تعداد این نقاط تنها
یکی باشد ،رفتار را پریود  3میگویند .در این حالت ،نقطهی کار
سیستم میتواند همان نقطهی قطع بر روی مقطع باشد (حالت
خاص) یا این تراژکتوری در هر دور گردش از همان نقطه عبور
خواهد کرد .با افزایش نقاط قطع ،پریود سیستم  5 ، 6و  ..برابر
خواهد شد .این تفسیر دربارهی رفتار یک سیستم بر اساس قطع
پوآنکاره زمانی صادق است که فضای بازنمایی از نوع اول ،دوم
و یا بازسازی فضای فاز توسعهیافته ،و بدون تقلیل بعد بازسازی
باشد .یعنی نباید برای بازسازی یک سری زمانی با بعد بازسازی
 ،5از صفحه ،و زمانی که بعد بازسازی بیشتر از  5باشد ،از فضای
سهبعدی استفاده کرد؛ زیرا در این صورت نمیتوان مطمئن بود
که تراژکتوری خودش را در نقاط قطعی که تکرار میشوند ،قطع
کرده است .عالوه بر این ،زمان غیرصریح است و نقاط قطع تنها
یک توالی زمانی دارند؛ و مدت زمانی که بین هر دو نقطهی قطع
متوالی طول میکشد ،با فاصلهی زمانی بین نقاط دیگر یکسان
نیست .نمونهی قابل تصور این تغییر فاصله RRI ،میباشد ،که
با وجود این که فاصلهی زمانی بین دو پیک متوالی  Rاست ،در
هر بار تقاطع تغییر کرده و  HRVرا پدید میآورد .با استفاده از
فضای فاز و نتایج قطع پوآنکاره ،تنها میتوان از ترتیب زمانی

Time Invariant
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نقاط مطلع شد و نمیتوان در مورد فاصلهی زمانی بین نقاط
اظهار نظر نمود [.]80
در مدل اطالعاتی ،در هر یک از روشهای بازسازی فضای فاز،
نوع مقطع ،با توجه به نوع بازسازی و نوع کاربرد مدل اطالعاتی
سیگنال ،متفاوت است (شکل ( .)13اگر از بازنمایی نسبینگری
استفاده شود مقطع خط (خط راست و یا منحنی) ،و اگر از روش
بازنمایی مکمل و یا مکمل توسعهیافته استفاده شود مقطع دایره
با مرکز مبدا(و یا حتی یک منحنی بسته) مناسب میباشد .به
باور ما ،در انتخاب مقطع ،نوع سوال پرسیده شده از دینامیک
سیستم ،مشخص میگردد و هرچه سوال فنیتر باشد ،پاسخ،
زوایای بیشتری از دینامیک را نمایان خواهد نمود .اما مقطع
مناسب چه مقطعی است؟ پاسخ ،دو نکتهی متناقض است ،یعنی
مقطعی مناسب است که اوال تعداد نقاط برخورد بیشتری داشته
باشد و دوم آنکه در محلی قرار گیرد که بیشترین بسط
سیگنال رخ داده است .در واقع بایستی بین تعداد برخورد و
بسط یک مصالحه ایجاد نمود و این دو مانند پایداری و
انعطافپذیری سیستم هستند ،و به عبارت دیگر ،گاز و ترمز
طراحی مدل اطالعاتی میباشند.
 -3-1-2اعمال قطع پوآنکاره
پس از بازنمایی و انتخاب مقطع ،نوبت به اعمال قطع پوآنکاره
میرسد .فرض کنید محور افقی بازنمایی را محور  Xو محور
عمودی آن را  Yنامیده باشیم و معادلهی مقطع نیز
) y  f (xباشد ،در این صورت در مرحلهی اعمال قطع،
بایستی نقاطی را برداشت نمود که در آنها ) Y  f (Xباشد،
و معنای  ، تساوی با خطای (یا شعاع)  εاست .توجه داشته
باشید که چون امکان اینکه معادلهی مقطع دقیقا در بازنمایی
صدق کند کم بوده و برداشت نقاط بسیار محدود خواهد شد.
در این تحقیق خطای قطع ،مقدار  03/0در نظر گرفته شده
است و بنابراین خطای قطع پوآنکاره  %3خواهد بود.

ندارد .برای مثال در شکل ( )6یک تراژکتوری در صفحهی فاز
ترسیم شده است و قطع پوآنکاره خط نقطه چین در نظر گرفته
شده است؛ نقاط برخورد تراژکتوری به ترتیب برخورد شماره
گذاری شدهاند و همانطور که مشاهده میشود چون نگاه
هندسی است ،اگر فقط نمودار پوآنکاره را داشته باشیم ،امکان
پیدا کردن اندیس زمانی ممکن نیست ،زیرا نمیدانیم بین دو
نقطهی برخورد چند نقطه در فضای فاز وجود داشته است.
( )6در صفحهی پوآنکاره نسبت به صفحهی فاز ،یک متغیر کمتر
داریم ،یعنی مثال اگر در صفحهی فاز دو متغیر داشته باشیم در
صفحهی پوآنکاره یک متغیر داریم (یک بعد کمتر).
سوال این است که از نقاط برخورد صفحهی فاز چه چیزی را به
صفحهی پوآنکاره بیاوریم؟ برخی فاصلهی هر نقطه تا مبدا را
ترجیح میدهند (  ،]83[ ) r  x n 2  x n 12و برخی فاز هر
1

نقطه را در نظر میگیرند ( )  .]86[ ) θ  tan (x n 1 x nاما
با توجه به هدف کاهش بعد ،هیچ کدام از موارد فوق منجر به
کاهش بعد نخواهد شد ،پس چه چیزی را بایستی به فضای
پوآنکاره ببریم؟ جواب آن است که کافی است تنها محور افقی
یا عمودی را به صفحهی پوآنکاره ببریم ،یعنی مثال فقط  Xرا و
چون این دو در دو بعد با خطی به معادلهی y  αx  β
(معادلهی مقطع پوآنکاره) به هم مرتبط میشوند ،لزوما
دسترسی به  yاز طریق خط ممکن است و بدون از دست دادن
اطالعات ،یک بعد از صفحهی فاز کم شده است .در شکل () دو
نوع صفحهی پوآنکاره ترسیم شده است؛ یکی بر حسب ترتیب
نقاط برخورد و دیگری با برداشتن فقط متغیر  xاز نقاط برخورد،
و ترسیم نسبی نقاط برخورد برحسب هم است.

 -4-1-2انتقال به فضای پوآنکاره
در این مرحله ،نقاط برداشت شده از فضای بازسازی شده به
فضای پوآنکاره (فضای اطالعات) منتقل میشوند .دو تفاوت
عمده بین صفحهی فاز (نسبینگری) و صفحهی پوآنکاره عبارت
است از:
( )3در صفحهی فاز ،زمان وجود دارد ولی دیده نمیشود ،اما در
صفحهی پوآنکاره اصوال زمان وجود ندارد ،و نقاط بر اساس
هندسه چیده شدهاند .به عبارت دیگر ،از صفحهی پوآنکاره حتی
با دانستن ترتیب نقاط برخورد ،امکان استخراج زمان وجود

شکل ( -)2دو روش انتقال از فضای بازسازی شده به فضای
پوآنکاره .A .فضای بازسازی شده .B ،فضای پوآنکاره براساس توالی
برخورد ،و  .Cفضای پوآنکاره بر اساس نسبینگری
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و  ...باشند .در این تحقیق تعداد نقاط برخورد به عنوان ویژگی
کیفی برای تفکیک استفاده شده است.

 -5-1-2استخراج ویژگی
اساس مدل اطالعاتی بر اطالعات است ،لذا بایستی کلیهی
ویژگیهای استخراج شده در این مرحله نیز مبتنی بر اطالعات

 -6-1-2برهان حضور اطالعات در نقاط قطع پوآنکاره

باشند .استخراج ویژگی ،همانطور که در شکل ( )13نشان داده

ارکان سیستم ماده ،انرژی و اطالعات هستند .تعامل ماده و
انرژی از رابطه  E  mc2بهدست میآید .تعامل اطالعات و
انرژی ،کار بوده و تعامل اطالعات و ماده ،تولید است (شکل .)5

شده است ،با توجه به نوع کاربرد مدل اطالعاتی سیگنال و مقطع
انتخاب شده و فضای پوآنکاره صورت میگیرد .این ویژگیها
بسته به کاربرد میتوانند تعداد نقاط برخورد ،فاز نقاط برخورد
E=MC2

.

.

.

.

شکل ( -)3ارکان یک سیستم سهوجهی

روشهای معمول بر اساس دامنه کار میکنند و تغییرات دامنه
منجر به تغییرات انرژی سیستم میگردد .در این روشها
استخراج اطالعات به روش انرژی صورت میگیرد .حال چه
هنگام میتوان گفت که این اطالعات واقعی و خالص هستند؟
زمانی که اطالعات در انرژی نباشد ،یعنی اگر انرژی تغییر کرد،
اطالعات تغییر نکند .به بیان بهتر ،انرژیهای مختلف اطالعات
یکسان داشته و اطالعات مختلف انرژیهای یکسان داشته
باشند .در این صورت ،دیگر این امر پردازش انرژی نبوده و یک
پردازش اطالعاتی میباشد .همانطور که در شکل ( ( )8دیده
میشود ،نقاط  3و  5از نظر انرژی تفاوت زیادی با هم دارند ،اما
چون روی قطع پوآنکاره قرار گرفتهاند ،دارای اطالعات یکسانی
هستند و بنابراین انتخاب میشوند (انرژی متفاوت و اطالعات
یکسان) .اما نقطهی  6که از نظر انرژی خیلی نزدیک به نقطهی
 5است ،به دلیل اینکه از نظر اطالعات متفاوت است ،در
برداشت ما از نقاط قرار نگرفته است ( انرژی یکسان و اطالعات
متفاوت) .لذا به دو دلیل فوق ،قطع پوآنکاره مستقل از انرژی

Steretching and Folding

3

بوده و هنگامیکه پردازش ،مستقل از انرژی شد ،آنگاه این
پردازش اطالعاتی است.

شکل ( -)4برهان حضور اطالعات در نقاط قطع پوآنکاره

 -2-2روش جدید بررسی قبض و بسط مبتنی بر
سیگنال
قبض و بسط 3یکی از مشخصههای اصلی سیستمهای
سیبرنتیکی و سیستمهای مبتنی بر اطالعات است و نشان
دهندهی تغییر 6در سیستم میباشد ،که این همان مفهوم
اطالعات است ،که "اطالعات تفاوتی است که منجر به تفاوت
گردد" [.]85
Variation

6
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نقطهی تمایز سیگنال آشوبی از سایر سیگنالها در قبض و بسط
سیگنال است ،که ناشی از تعامالت بین اجزای آن میباشد .به
عبارت دیگر ،این قبض و بسطهای مکرر است که منجر به
خودهمانی 3میگردد [ .]88علت بسیاری از پدیدههای عالم
واقع ،قبض و بسط یا همان تغییر است ،و میتوان از آن به عنوان
مشخصهی سیگنال آشوبی یاد کرد ،که در ادامه به بیان روش
محاسبهی آن خواهیم پرداخت .برخی از ابزارهای شناسایی و
کمیسازی آشوب عبارتند از نمای لیاپانوف ،بعد فرکتال ،بعد
همبستگی [ .]85 ,35با توجه به مشکالت نمای لیاپانوف در
مفهوم و بعد فرکتال در کاربرد ،بهترین معیار در دسترس ،بعد
همبستگی است .یکی از الگوریتمهای معروف در محاسبهی بعد
همبستگی ،الگوریتم گراسبرگر 6و پروکاسیا 5میباشد [.]87 ,81
در این الگوریتم محاسبهی بعد همبستگی بر مبنای محاسبهی
جمع همبستگی است .به منظور محاسبهی جمع همبستگی،
همانطور که در شکل (( )5مشاهده میشود ،ابر کرهای به شعاع
 rاطراف هر نقطهی بازسازی شده در نظر گرفته میشود و
میانگین تعداد نقاط بازسازی شدهی داخل این ابر کره،Cm(r) ،
شمرده ،و سپس منحنی )) log 2 (Cm(rبر حسب ) log 2 (rرسم
میشود .مشاهده میشود که این منحنی در محدودهای از شعاع
همسایگی به نام ناحیهی مقیاس 8تقریبا خطی است .شیب این
قسمت خطی ،تقریبی از بعد همبستگی خواهد بود.

شکل ( -)5نمایشی از محاسبهی جمع همبستگی[]88

از لحاظ تئوری ،روند الگوریتم به این صورت است که در
مرحلهی اول ،بستر جذب سری زمانی را با بعد فضاسازی مناسب
( )mو با تاخیر مناسب ( )τبازسازی شده ،بردارهای فضای
فاز ) X(iبه دست میآید .سپس فاصلهی بین هر جفت از نقاط

داخل فضای فاز تعیین شده ،و جمع همبستگی با استفاده از
رابطهی ( )3محاسبه میشود:
()3



j



N
2
 r X i X

 N  m  1 N  m w  1 j m k j w

Cm  r  

برای بردار بازسازی شدهی فضای فاز r ،شعاع همسایگی اطراف

Xi

بوده و تابع  θبه صورت رابطهی ( )6تعریف میشود:

()6

0, x  0
θx  
1, x  0

این الگوریتم ،روش شمارش کره 5نیز نامیده میشود [.]84
همانگونه که گفته شد ،بین ) Cm(rو ناحیهی مقیاس ،رابطهی

قانونی نمایی ،برقرار است (  .) Cm  r   rبنابراین پس از
D

محاسبهی جمع همبستگی ،اولین قدم رسم نمودار
)) log 2 (Cm(rبر حسب ) log 2 (rبه ازای مقادیر مختلف r
میباشد .ناحیهای از شعاع همسایگی که این منحنی در آن ثابت
است ،ناحیهی مورد نظر خواهد بود .شناسایی درست محدودهی
مقیاس و تخمین شیب به صورت بهینه در این محدوده ،از
اهمیت ویژهای در استدالل نهایی نتایج برخوردار است.
بعد همبستگی دارای کاربردهای مختلفی است که از آن جمله
میتوان به کاربرد آن در تحلیل سیگنال  ،]85[ EEGنوسان
وضعیت ایستادن انسان [ ،]50تشخیص خستگی راننده [ ]53و
موارد دیگر اشاره کرد ،اما علیرغم استراتژی مناسب در بعد
همبستگی ،دو مورد مانع از حصول نتیجهی مطلوب میگردد:
( )3میانگینگیری ،و ( )6عدم توجه به قبض و بسط (و صرفا
توجه به پراکندگی نقاط) .اما ویژگی متمایز کنندهی بعد
همبستگی نسبت به سایر روشها ،شمارش رخداد به جای
اندازهگیری آن و ناحیهی مقیاس است.
در این تحقیق ،فضای جدیدی به نام فضای قبض و بسط
سیگنال معرفی گردیده است و در این تبدیل ،تبدیل به فضای
قبض و بسط ،)SFST( 1در فضای قبض و بسط ،از خصوصیت
بسیار مهم بعد همبستگی ،یعنی شمارش تعداد نقاط ،استفاده
شده است؛ اما عیب عمدهی عدم توجه به قبض و بسط ،و
انتخاب نقاط بدون توجه به تراژکتوری در فضای فاز ،رفع شده
است ،و به کمک ابزار قطع پوآنکاره و اصول مدلسازی اطالعاتی
به جای صرفا انتخاب نقاط درون دایره ،بدون توجه به تراژکتوری
(شکل ( ( ،)5نقاطی برداشته میشوند که روی اربیتهای

3

8

6

5

Self Semilarity
Grassberger
5
Proccacia

Scaling Region
Sphere Counting
1
)Stretching Folding Space Transformation (SFST
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مختلف در فضای فاز هستند .بدین ترتیب میتوان به جای توجه
به پراکندگی نقاط ،بر قبض و بسط سیگنال متمرکز گردید.
عیب دوم بعد همبستگی (میانگینگیری) نیز در  SFSرفع شده
است .هنگام تغییر شعاع از فراوانی نسبی (تعداد نقاط قطع
پوآنکاره که در داخل منحنی بسته هستند ،نسبت به کل نقاط
واقع بر قطع) به جای میانگینگیری استفاده شده است ،و در
واقع هیستوگرام تعداد نقاط به دست آمده است.
در تبدیل  ،SFSTکیفیت ،همان دنبال نمودن رخدادها است،
و کمیت ،تعداد دفعاتی است که رخداد مورد نظر واقع شده
است .روندنمای نمایش داده شده در شکل ( ( )1بیانگر مراحل
استخراج  SFSاست .در واقع  SFSTشامل سه الیهی اصلی
میباشد ،که در الیهی اول تبدیل به فضای فاز صورت میگیرد.
در این الیه ،رفتار زمانی به هندسه تبدیل شده و استراتژی بر
اساس هندسه تدوین میگردد ،در الیهی دوم ،از قطع پوآنکاره
استفاده شده ،و قبض و بسط سیگنال استخراج میگردد .در این
الیه ،به تعداد نقاط برخورد ،زاویهی نقاط برخورد و فاصلهی نقاط
از هم ،توجه ویژهای داریم .در الیهی سوم ،قبض و بسطهای
استخراج شده از الیهی دوم ،به رنگ تبدیل میشوند .این مرحله
فارغ از میانگین و واریانس بوده و با توجه به فواصل نقاط از هم،
تعداد و زاویهی نقاط ،از رنگها استفاده میگردد.

 -5اعمال بیضی به مرکز فضای فاز در مرحلهی 3و شمارش تعداد
نقاط داخل بیضی (شکل -4الف ،بیضی کوچک)
 -8افزایش قطر بزرگ بیضی مرحلهی  5با گام از پیش تعیین
شده (شکل -4الف ،بیضی خط چین)
 -5حذف نقاط قطع پوآنکارهی مرحلهی  6و تعیین مقطع جدید
(گذرنده از مرکز و یکی دیگر از نقاط فضای فاز) و انجام
مرحلهی  5و ( 8در شکل -4ب ،نقاطسیاه رنگ ،نقاط حذف
شده هستند)
 -1انجام مراحل  6تا  ،5تا زمانی که تمام نقاط حذف شوند.
 -7شهودیسازی محاسبات

)(Ls
)(Ldn
)(Xc,Yc

)(i from 1 to Ls

)(Xc,Yc

)(PSL

PSLi

)(PSLi

i

)(New_data i

(Li) New_data i
i

ض
سط

شکل ( -)6الیههای

i

K

مختلف پردازش سیگنال به روش SFS

مراحل محاسبهی  SFSTدر روندنمای شکل ( )7نمایش داده
شده است.
در شکل ( )4مراحل تبدیل  SFSTنمایش داده شده است .به
طور خالصه ،الگوریتم  SFSTاز  7مرحله تشکیل شده است که
عبارتند از:
 -3تعیین محدودهی و مرکز فضای فاز (شکل -4الف ،خطچین
قرمز رنگ و نقطهی سیاه رنگ)
 -6تعیین مقطع پوآنکاره (خط گذرنده از مرکز و یکی از نقاط
فضای فاز) و به دست آوردن نقاط قطع پوآنکاره .توجه شود
مقطع پوآنکاه نیز فازی در نظر گرفته شده است( .شکل -4
الف ،نوار سبز رنگ ،مقطع پوآنکاره ،و نقاط صورتی رنگ همان
نقط قطع پوآنکاره هستند)
Event

:

j

)(k from 1 to Ldn

PSLi

)(Xc,Yc

k

)(j from 1 to Li

j

)(Count ijk

i

...

:

Ldik

k

.

k

.

پایان

شکل ( -)7روندنمای

SFST

 -3-2شهودیسازی محاسبات SFST

روش شهودیسازی  SFSTبدین صورت است که در خروجی
 SFSنموداری رنگی تولید میگردد که بر سه پایه استوار است:
( )3محور افقی که نشان دهندهی رخداد )E( 3است )6( ،محور

3
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عمودی که تغییر قطر بیضی ( )Dرا نمایش میدهد ،و ()5
محتوای رنگی که تعداد وقوع رخدادها ( )Cدر قطرهای مختلف
بیضی میباشد .در واقع ،کیفیت در محور افقی (یعنی
رخدادهای تعریف شده) و کمیت در رنگ (یعنی تعداد
رخدادهای تعریف شده) نمایش داده شده است .رنگ قرمز نشان
دهندهی زیاد بودن تعداد رخداد مفروض و رنگ آبی نشان
دهندهی کم بودن تعداد رخداد مفروض است.
همانطور که گفته شد ،اعداد محور افقی نمایانگر رخدادهای
تعریف شده هستند ،که این رخدادها بر اساس آمار تعداد نقاط
قطع پوآنکاره که داخل بیضی هستند تعریف شده است .در این
الگوریتم  4رخداد مختلف تعریف شده است.
رخدادها با اعداد یک تا هشت نمایش داده شدهاند ،رخداد اول
به معنای آن است که از هر هشت نقطهی قطع پوآنکاره ،یک
نقطه داخل بیضی افتاده است ( ،)12.5%و رخداد دوم یعنی از
هر هشت نقطه ،دو نقطه داخل بیضی ( )25%افتاده و به همین
ترتیب رخدادهای سوم تا هشتم نیز تعریف شدهاند.
اعداد محور عمودی ،تغییر قطر بزرگ بیضی (در راستای مقطع
فازی پوآنکاره) را نشان میدهند .در این تحقیق برای محاسبهی
 ،SFSTقطر بزرگ بیضی  30000بار افزایش یافته است (به
عنوان مثال محور عمودی شکل .)35
تحلیل شهودیسازی محاسبات  SFSTبدین شرح است:
در محور افقی ،رخداد  8محلی است که قبض و بسط با یکدیگر
برابر هستند .به عبارت دیگر ،از هر  4نقطهی قطع 8 ،نقطه
داخل بیضی بوده ( ،)50%و هر چه رخداد محور افقی از  8کمتر
باشد بدین معنا است که بسط از قبض بیشتر است .به عنوان
مثال ،هنگامیکه ناحیهی قرمزرنگ روی نوار شمارهی یک (نوار
اول رنگی) میافتد ،بدان معناست که ،با تغییر قطر بیضی ،تعداد
بیضیهایی که در آنها یک نقطه از هشت نقطهی قطع پوآنکاره
( 5/36%نقاط) داخل بیضی است ،بیشتر هستند؛ و این یعنی
بسط بیشتر از قبض صورت گرفته است .در مقابل ،هرچه
ناحیهی قرمزرنگ به سمت اعداد بعد از  8و نزدیک  4برود ،بدان
معناست که قبض از بسط بیشتر است؛ هنگامیکه ناحیهی
قرمزرنگ روی نوار رخداد هفت میافتد ،بدان معناست که با
قطر مفروض ،تعداد بیضیهایی که هفت نقطه از هشت نقطهی
( 5/47%نقاط) قطع پوآنکاره داخل بیضی باشد ،بیشتر هستند،
و این یعنی قبض بیشتر از بسط صورت گرفته است.
با این روش ،به وسیلهی  SFSTعالوه بر تشخیص نوع سیگنال
(پریودیک ،آپریودیک ،آشوب) ،درجهی آشوبناکی سیگنال نیز
قابل ارزیابی است ،و میتوان دو سیگنال آشوبی را نه از نظر

دامنه ،بلکه از نظر کیفیت قبض و بسطها مقایسه کرد ،و
سیگنالی آشوبناکتر است که نوار قرمزرنگ در رخداد
کوچکتری روی محور افقی ،واقع گردد.

(الف)

(ب)

شکل ( -)8چگونگی ایجاد فضای قبض و بسط (دینامیک راسلر)
 -4-2ارزیابی فضای SFS

 -1-4-2آشوب در معادالت راسلر
برای ارزیابی عملکرد  ،SFSTاز معادالت راسلر که جزء معادالت
فلو با درجهی سه است ،در وضعیت آشوب استفاده کردیم .این
دینامیک به وسیلهی معادالت حالت زیر توصیف میشود:

()5

 dx
 dt   y  z

 dy
 x az

 dt
 dz
)  dt  b  z (x  c
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ماتریس ژاکوپین معادلهی ( )5عبارت است از:
1 1 

a
0 
0 x  c 

()8

0

J 1
z


و مقادیر ویژهی ماتریس ،از حل رابطهی ( )5قابل محاسبه
است [.]66
()5

 3   2  (a  x  c )    (a  c  a  x  1  z )  ...
... x  c  a  z  0

با فرض  a  b  1و  ، c  9این معادله دارای پاسخ آشوب
میباشد [.]56

377

روش  SFSTیک بار روی متغیر  Xدر معادلهی راسلر برای
فضای بازسازی شدهی دو بعدی ،و یک بار در فضای فاز و روی
متغییرهای  Xو  Yاعمال شده و نتایج در شکل ( )5آمده است.
همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود ،این الگوریتم،
بهخصوص در (شکل -5ب ،)6.به خوبی توانسته است قبض و
بسط سیگنال را تشخیص و نمایش دهد .نوار قرمزرنگ در
شکل(-5الف )6.در رخدادهای  3و  6اتفاق افتاده است (بسط
بیشتر از قبض) ،و رخدادهای  7 ، 1و  ،4آبی هستند (قبض کم
تر و بسط بیشتر) ،که این منطقی بوده چرا که دینامیک
آشوبگون باید دارای بسط بیشتری نسبت به قبض باشد.

Rossler attractor
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Rossler attractor
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شکل ( -)9اعمال الگوریتم  SFSبر سیستم راسلر الف 3-در فضای بازسازی ( Xnبرحسب  ،)Xn+1الف 6-اعمال  SFSبر فضای بازسازی؛ ب 3-در
فضای فاز ( Xبر حسب  ،)Yب 6-اعمال  SFSبر فضای فاز

 -2-4-2سیگنال آپریودیک
در شکل ( ،)30روش  SFSTروی سیگنال آپریودیک با معادلهی
( )1اعمال شده است.
()1

x t   0.2  sin  2 f 1t   0.5  sin  2 f 2t 

نتایج نشان دهندهی آن است -که علیرغم شکل زمانی سیگنال،
که قابل تفکیک از آشوب نمیباشد  -تفکیک آن از آشوب با
استفاده از  SFSTبسادگی ممکن است و نوار قرمز رنگ در
رخداد  4اتفاق افتاده است و این رخداد همان قبض است .لذا
 SFSTبا استفاده از تفاوت سیگنالهای تصادفی و آشوبگون در
قبض و بسط میتواند مالک مناسبی برای تمایز آنها باشد.
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Aperiodic attractor
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شکل ( -)11اعمال الگوریتم  SFSبر سیگنال آپریودیک ،الف 3-در فضای بازسازی ( Xnبرحسب  ،)Xn+1الف 6-اعمال  SFSبر فضای بازسازی،
ب 3-در فضای فاز ( Xبر حسب  ،)Yب 6-اعمال  SFSبر فضای فاز

 -5-2استفاده از  SFSدر تشخیص اختالل طیف
درخودماندگی ذهنی
در این بخش کلیهی مراحل ذکر شددده در بخش سددوم برای
تشددخیص اختالل درخودماندگی ذهنی با اسددتفاده از سددیگنال
 ،EEGمورد اسددتفاده قرار گرفته اسددت ،که شددامل ثبت داده با
سه روش مختلف ،پیشپردازش دادهها مبتنی بر نگاه کلنگر ،و
پردازش دادهها با توجه خاص به اطالعات سددیگنال و نه انرژی
سیگنال ،میباشد.
 -1-5-2دادهها
یکی از دشددواریهای اصددلی در ثبت سددیگنال  EEGکودکان
درخودمدانددهی ذهنی ،عددم همکاری آنها در ثبت دادهها
میباشد ،به طوری که در تحقیقات انجام شده ،به ندرت از ثبت
چشدمبسته و حتی چشمباز این کودکان صحبت شده است .در
این تحقیق ،با همکاری مرکز اوتیسدددم نور هدایت مشدددهد،
بیمارسددتان ابنسددینا و مرکز جامع توانبخشددی آرن بر این
دشدددواریهدا فدائق آمده ،و حتی پرتوکلی جدید برای ثبت
سیگنال  EEGاین کودکان با توجه به اشکال رایج در دینامیک
مغزی کودکدان و تجربیدات بالینی تیم تحقیقاتی ارائه شدددده
است .در این تحقیق 10 ،کودک مبتال به اختالل درخودماندگی
ذهنی و  10کودک سددالم ،در رنج سددنی  5تا  30سددال مورد
بررسدی قرار گرفته ،و دادههای مورد استفاده در سه دسته قرار
گرفتهاند )3( :دادگان ثبت شددده در بیمارسددتان ابنسددینای

مشدهد ،که حین خواب به مدت  6ساعت و با سیستم 60-30
ثبدت شدددده اسدددت )6( ،دادگان ثبت شدددده در مرکز جامع
توانبخشدددی و توانمنددسدددازی روانی آرن ،که در بیداری و با
سدیسدتم  60-30به صدورت چشدمباز و چشدمبسته هریک به
مدت  5دقیقه ،ثبت شددده اسددت ،و ( )5دادگان ثبت شددده در
اتاق صدددای مرکز اوتیسددم نور هدایت مشددهد ،که به صددورت
دوکاناله و فقط روی کانالهای  C3و  C4در سده وضعیت زمینه
( 6دقیقه) ،انیمیشن با صدا ( 5دقیقه) ،و همان انیمیشن بدون
صددا ( 5دقیقه) ،ثبت شدده اسدت .اتاق صدا ،اتاقی اکوستیک،
بدون نویزهای محیطی ،و با قابلیت کنترل دقیق صددا و تصویر
اسدت که برای توانمندسدازی کودک اسدتفاده میشود .کلیهی
ثبتها توسدط دستگاه آلیس با  35کانال انجام شده و فرکانس
نمونهبرداری دستگاه در هر سه وضعیت  651است (شکل .)33
تشخیص بالینی طیف درخودماندگی ذهنی توسط فوقتخصص
روانشدددناسدددی کودکان و بر مبنای ® ]65[ DSM-5و تایید
فوقتخصدص مغز و اعصداب کودکان صورت گرفته و در همهی
موارد سالم و درخودماندهی ذهنی ،فرم آمادگی شرکت در ثبت
تکمیل شده است (شکل -33پ).
 -2-5-2پیشپردازش
پیشپردازش دادگان با توجه به رویکرد کلنگر در پردازش ،با
پیشپردازشهای معمول متفاوت بوده و شامل قطعهبندی و
حذف قطعه میباشد.
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در هرقطعه ،اگر تعداد پیکهای بیشتر از  500میلیولت ،از 30
مورد بیشتر شود ،آن قطعهی  8ثانیهای کال از فرآیند پردازش
خارج خواهد شد .علت انتخاب عدد  30نیز مصالحه بین تعداد
قطعات حذف شده و نویز موثر بر سیگنال است.
در شکل ( )36قطعات مشکی ،قطعاتی هستند که از پردازش
حذف شده و قابل استفاده نبودهاند .در این اشکال ،محور افقی
شمارهی قطعهی مورد نظر ،و محور عمودی شمارهی سوژه
بوده ،و قطعات سفید شامل قطعات تمیز و قطعات سیاه قطعات
حذف شده هستند .روند موجود نیز کامال منطقی است ،زیرا در
انیمیشن بدون صدا ،بهخصوص در مورد درخودماندگی ذهنی،
پس از مدتی (با وجود کوتاه بودن زمان ثبت) ،کودک خسته
میشود و توجه خود را از انیمیشن قطع کرده و حرکت میکند.
در هر دو مورد ثبت با صدا و بدون صدا ،نیز انتهای سیگنال
آغشته به نویز بوده و قابل استفاده نمیباشد.
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شکل ( -)11معرفی سه روش ثبت دادگان ،الف) نمایی از محل

20

ثبت سیگنال در پروتکل اتاق آکوستیک ،ب) نمایی از ثبت حین
خواب در بیمارستان ابنسینای مشهد ،پ) نمونه فرم آمادگی برای
شرکت در ثبت در مرکز جامع توانبخشی آرن

15

10

5

 -3-5-2قطعهبندی

در این مرحله ،هر داده به قطعاتی به طول  3068نمونه تبدیل
میگردد که با توجه به فرکانس نمونهبرداری  651هرتز ،هر
قطعه معادل  8ثانیه از سیگنال است.
 -4-5-2حذف قطعه

در نگرش سیبرنتیک اصوال نویز به عنوان بخشی از سیگنال به
شمار آمده ،و از حذف نویزهای معمول استفاده نشده است؛ اما
با علم به اینکه اصوال دامنهی باالتر از  500میلیولت در ،EEG
جز در حملههای صرعی به وجود نمیآید [ ،]55به همین دلیل
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شکل ( -)12حذف نویز از قطعات سیگنال  EEGدرخودماندگی
ذهنی الف) حذف نویز انیمیشن با صدا (درخودماندگی ذهنی)،
ب) حذف نویز انیمیشن بدون صدا (درخودماندگی ذهنی)

 -5-5-2پردازش دادگان
همانطور که در مقدمه گفته شد ،تاکنون روشهای مختلفی
برای تشخیص اختالل درخودماندگی ذهنی ،مبتنی بر سیگنال
 EEGمورد استفاده قرار گرفته است ،که عمدهی آنها مدلهای
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مبتنی بر انرژی میباشند .اختالل درخودماندگی ذهنی یک
اختالل نرمافزاری است و باید از نگاه اطالعاتی به آن نگریست.
در این تحقیق برای شناخت الگوی مغزی درخودماندگی ذهنی،
به جای مقایسهی هر نفر با دیگری ،الگوهای مغزی هر نفر با
خودش در دو وضعیت مختلف مقایسه شده است ،و آنگاه،
تفاوت میان کودک سالم و درخودماندی ذهنی ،در تفاوتها
مورد بررسی قرار گرفته است؛ و این همان تعریف باتسن 3از
اطالعات است که میگوید" :اطالعات تفاوتی است که منجر به
تفاوت گردد" [ .]85همانطور که قبال نیز اشاره شد ،در
استخراج تفاوت الگو نیز به جای استفاده از معیار اندازه ،از معیار
شمارش استفاده شده است.
یکی از تفاوتهای عمده بین الگوهای مغزی سالم و
درخودماندگی ذهنی ،در ارتباط بین حالت انیمیشن با صدا و
بدون صدا میباشد .در واقع ،در اختالل درخودماندگی ذهنی،
به علت اختالل در جریان اطالعات ،کودک قادر به برقراری
ارتباط بین دو وضعیت نمیباشد ،و در واقع نقص در جریان
اطالعات منجر به ایجاد الگوهای جدیدی در مغز این کودکان
خواهد شد که در سیبرنتیک آن را بههمریختگی 6و خروج از
سازماندهی 5مینامند .در شکل ( ،)35الگوریتم  SFSدر دو
وضعیت برای کودک سالم و درخودماندهی ذهنی اجرا شده ،و
تفاوت این دو وضعیت برای هر یک نشان داده شده است .در
وضعیت اول (با صدا) ،ثبت  EEGکودک هنگام پخش انیمیشن
با صدا انجام گرفته و پردازش کمی ،بعد از تمرکز کودک روی
انیمیشن شروع شده است .در وضعیت دوم (بدون صدا) ،ثبت
 EEGهنگام پخش همان انیمیشن این بار بدون صدا انجام
گرفته و دقیقا از همان مکان قبلی شروع به پردازش شده است.
با توجه به مالحظات روانشناسی ،در هنگام ثبت روانشناسی
متخصص ،تمرکز کودک بر انیمیشن را تایید کرده و موارد عدم
توجه ،از دادگان وسیع ثبت شده حذف شدهاند.
روندنمای به دست آوردن الگوی تفاوت (در دو وضعیت با صدا
و بدون صدا) ،در تفاوتها (اختالف فضای  SFSTالکترودهای
 C3و  ،)C4در شکل ( )38آورده شده است .در بررسی اختالل
طیف درخودماندگی ذهنی ،ابتدا سیگنال  EEGدر دو وضعیت
انیمیشن با صدا و بدون صدا از هر کودک ثبت شده ،سپس هر
دو سیگنال به فضای  SFSTانتقال یافته ،اختالف فضای قبض و
بسط در دو الکترود به دست آمده ،و در پایان ترسیم کانتور و
یا نمایش رنگی برای هر دو وضعیت انجام گرفته است .نتایج
Bateson
Disorganization

3

بازنمایی کانتور در شکل ( )35برای دو کودک سالم (شکلهای
باال) و دو کودک درخودماندهی ذهنی (شکلهای پایین) نمایش
داده شده است.
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شکل ( -)13حذف نویز از قطعات سیگنال  ،EEGالف) حذف نویز
انیمیشن با صدا (نرمال) ،ب) حذف نویز انیمیشن بدون صدا (نرمال)

C4 C3

ض

C4 C3

ض

سط

)(SFST_Withoutvoice_C3
)(SFST_Withoutvoice_C4

ض

سط

)(SFST_Withvoice_C3
)(SFST_Withvoice_C4

سط

ض

سط

...

شکل ( -)14روندنمای پردازش  EEGبرای آشکارسازی تفاوت (دو
وضعیت باصدا و بدونصدا) در تفاوتها (فضای قبض و بسط الکترودها)
Organization

5

6
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Withvoice & Withoutvoice Diffrence
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شکل ( -)15اختالف بین ثبت با صدا و بدون صدا در وضعیت سالم و درخودماندگی ذهنی با

تفاوت شهودی آشکاری بین اختالف وضعیت با صدا و بدون صدا
در شرایط سالم و درخودماندهی ذهنی وجود دارد ،و
سازماندهی در الگوی سالم و بههمریختگی در الگوی
درخودماندهی ذهنی مشهود است .جزیرههای به وجود آمده در
شکل ( )35برای افراد درخودماندهی ذهنی نشان دهندهی آن
است که الگوی این تغییرات در وضعیت سالم و درخودماندهی
ذهنی کامال متفاوت است ،و تفاوت بسیار معناداری بین کودک
سالم و درخودماندهی ذهنی وجود دارد ،که این موضوع در
جدول ( )3به صورت آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسیها حاکی از آن است که هرچه تعداد این جزیرهها کمتر

2

1

استفاده از SFS

باشد ،کودک در طیف درخودماندگی ذهنی به سمت سالم
نزدیکتر بوده و در کودکان سالم پیوستگی کامل مشهود است.
برای شهود بیشتر ،اختالف دو وضعیت سالم و درخودماندهی
ذهنی در نمودار دیگری نشان داده شده است ( ،)31سمت چپ:
سالم ،و سمت راست :درخودماندهی ذهنی) .مشاهدات حاکی از
وجود قبض و بسط منظم بین کانالهای  C3و  C4در سیگنال
سالم (همان پیوستگی در شکل  )35و قبض و بسط نامنظم در
سیگنال  EEGدرخودماندهی ذهنی روی کانالهای  C3و C4
است؛ که این مطلب به صورت جزیرههای متعدد در شکل ()35
قابل مشاهده است.

جدول ( -)1مقادیر ویژگیهای  E76Dو  E23Dبرای سالم و درخودماندهی ذهنی و مقایسهی آن با سایر .یژگیهای استفاده شده در مقاالت
سالم

ویژگی

درخودمانده ذهنی

P-Value

Mean

SD

Mean

SD

E76D

100.36

4.49

7136.25

562.63

1.4E-4

E23D

6935.7

1040.7

100.48

4.61

9.6E-4

CD[20]1

1.99

0.8392

1.64

0.79

18E-4

HFD[20]2

1.0522

0.0113

1.0476

0.0185

268E-4

DET[20]3

0.8829

0.1560

0.9177

0.1360

814E-4

TT[20]4

7.514

6.3808

9E-4

9.9944

4.2512

 CD 1ضریب همبستگی  HFD 2 -بعد فرکتال هیگوچی  DET -قطعیت  TT -زمان به دام افتادن -
5

3

8

6

5و8

ویژگی استخراج شده از منحنی های بازگشتی

5

3

Determinism
Trapping Time
5
)Recurrence Plots (RP
6
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شکل ( -)16اختالف تعامالت بین دو وضعیت انیمیشن با صدا و بدون صدا؛ الف) سالم ،ب) درخودماندگی ذهنی

کیفیت این تفاوت (بین وضعیت با صدا و بدون صدا) ،بدین
صورت است که در ناحیهی بسط (رخدادهای  6 ،3و  5در محور
افقی) ،اختالف ناچیز است ،و در ناحیهی قبض (رخدادهای ،4
 5و  30در محور افقی) اختالفها زیاد هستند ،که با توجه به
اهمیت ناحیهی بسط سیگنال ،که محتوای اصلی اطالعات
سیگنال در آن است ،این مطلب نشان دهندهی آن است که
کودک سالم توانسته است اطالعات بین دو وضعیت با صدا و
بدون صدا را به هم ارتباط دهد ،در صورتی که کودک
درخودماندهی ذهنی نتوانسته است این ارتباط را به صورت
صحیح برقرار کند (که باعث پیدایش ناپیوستگی در شکل ()35
و یا قبض و بسط نامنظم در شکل ( )31شده است)؛ که این
پدیده ناشی از اختالل در جریان اطالعات کودک ،و به عبارت
دیگر خروج از وضعیت سازماندهی میباشد.
این الگوریتم روی  10کودک سالم و  10کودک درخودماندهی
ذهنی اعمال شده ،که در تمام آنها الگوی پیوستگی در کودکان
سالم و ناپیوستگی در کودکان درخودماندهی ذهنی مشاهده
میگردد .با استفاده از همین اشکال و با توجه به جزیرههای به
وجود آمده ،تشخیص اختالل به خوبی قابل انجام است ،اما برای
یادگیری ماشین ،دو ویژگی کیفی استخراج و نتایج آماری در
جدول ( )3آورده شده است.

 -3یافتهها و بحث
در این مقاله ،برای بررسی رفتار سیستم ،فضای جدیدی معرفی
گردید که مبنای آن بر نگرش سیبرنتیکی و جریان اطالعات
شکل گرفته است ،که آن را فضای قبض و بسط ( ،)SFSو این
تبدیل را  SFSTمینامیم .خصوصیات ویژهی فضای SFS
عبارتند از )3( :توجه صِرف به اطالعات؛ و بی تاثیری دامنهی
سیگنال به آن دلیل است که این مساله اطالعاتی بودن آن را
تضمین میکند )6( .در شهودیسازی آن از روش جدیدی
مبتنی بر هشت رخداد استفاده شده است که شدت آنها نشان
دهندهی چگونگی جریان اطالعات در سیستم است .برای
ارزیابی عملکرد  ،SFSآن را بر سیگنال خروجی از معادلهی
راسلر در مد آشوب و یک سیگنال آپریودیک (با تظاهرات
آشوبی) اعمال نمودیم ،که نتایج حاکی از تمایز آشکار آنها بود.
در ادامه ،الگوریتم  SFSبرای بررسی تغییر دینامیک الگوی
سیگنال  EEGدر اختالل درخودماندگی ذهنی مورد بررسی قرار
گرفت .ویژگیهای خاص این بررسی عبارتند از )3( :در ثبت
سیگنال بر خالف روشهای مرسوم ثبت ،پروتکل ابداع شده
توسط نویسندگان این مقاله ،از حیث مراحل و محل ثبت،
مبتنی بر بررسی تفاوت در تفاوتها (تعریف اطالعات) میباشد.
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( )6در پیشپردازش ،با توجه به عدم همکاری کودک ،از تکنیک
قطعهبندی و حذف قطعه استفاده شده است )5( .در پردازش
سیگنال  ،EEGهر کودک با خودش مقایسه شده است)8( .
فضای  SFSکامال بر دینامیک بسیار پیچیدهی مغز (با توجه به
آشوبناک بودن  )EEGمنطبق است و میتواند تغییرات پیچیدگی
این دینامیک را دنبال کند.
ویژگیهای استخراج شده از پردازشها عبارتند از:
 -3اختالف میانگین تعداد رخدادهای  1و  7در 6000
تغییر اولیهی قطر بیضی در قطعات )E76D( EEG
 -6اختالف میانگین تعداد رخدادهای  6و  5در 6000
تغییر اولیهی قطر بیضی در قطعات )E23D( EEG
جدول ( )3نتایج حاصل از ویژگیهای استخراج شده با روش
 SFSو ویژگیهای سایر مقاالت را مورد مقایسه قرار داده است.
مقادیر  P-Valueنشان دهندهی معناداری بسیار زیاد ویژگیهای
استخراج شده از  SFSTو تفکیک کامل گروه سالم و
درخودماندهی ذهنی میباشد .همانطور که در بخشهای قبل
گفته شد ،ایدهی اصلی  ،SFSTرفع اشکاالت بعد همبستگی
بوده .ویژگی بعد همبستگی ( ]60[ )P-Value=18E-4دارای
درصد تفکیک به مراتب کمتر از  E76Dاست ،که ناشی از
استفاده از ابزار پوآنکاره و توجه به قبض و بسط میباشد (بدون
پیشپردازش جدی) ،و توانسته است معناداری ویژگی  CDرا تا
 30برابر افزایش دهد؛ و حتی ویژگی  E76Dبا یک درخت
تصمیمگیری تطبیقپذیر و یک آستانه ،به خوبی میتواند کالس
سالم و درخودماندهی ذهنی را از هم تفکیک کند.

 -4نتیجهگیری
نگرش سیبرنتیک در پردازش سیگنال و تحلیل سیستم ،نگرشی
است که در آن به اطالعات سیگنال توجه داریم ،و نه به انرژی
سیگنال .در این تحقیق ،روش استفاده شده مبتنی بر این نگرش
میباشد ،که با توجه به مقاوم بودن روش نسبت به نویزهای
معمول و روش پردازش خاص ابداع شده ،نتایج به دست آمده
به شخص وابسته نبوده و کلی میباشد؛ زیرا اصوال سیبرنتیک
بر کلنگری بنا نهاده شده است ،نه بر جزء نگری و جمع آثار.
در بسیاری از مقاالت ،با استفاده از  EEGبه بررسی عدم تقارن
در نیمکرههای مغزی کودکان درخودماندهی ذهنی پرداخته
شده است و علت استفاده از  C3و  C4در ثبت نیز همین مساله
میباشد [ .]55 ,58ضمن اینکه ریتم  SMR3نیز که یکی از
موارد مهم و مورد توجه در مطالعات پیرامون درخودماندگی
)Sensory Motor Rhythm (SMR

ذهنی است ،در این دو کانال قابل بررسی میباشد [.]13-51
نکتهی قابل توجه در نتایج پردازش ،وجود اختالل در قبض و
بسط سیگنال مبتالیان به طیف است ،که از آن به اختالل در
جریان اطالعات یاد میشود .به عبارت دیگر ،خودسازماندهی
سیستم در این اختالل دچار اشکال شده و سیستم نمیتواند به
خوبی خود را با محیط و تغییرات آن تطبیق دهد ،و به همین
دلیل ،اختالل درخودماندگی ذهنی به این صورت تعریف
میشود" :شرایطی از تکامل عصبی است که با نقص در ارتباطات
و تعامالت اجتماعی و وجود الگوهای تکراری در رفتار ،عالیق و
فعالیتها شناخته میشود".

 -5سپاسگزاری
این تحقیق بدا همکاری نزدیک کلینیک خواب بیمارسدددتان
ابنسدینا و مرکز جامع توانبخشدی آرن انجام گرفته است ،لذا
بدینوسددیله ،نویسددندگان مقاله از همکاری صددمیمانهی جناب
آقدای دکتر هددادی اسددددپور و مهندددس حسدددین خدداکسدددار
سپاسگزاری مینمایند.
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