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Abstract
Variety of brain region function represent that interactions between different frequency bands,
employ general mechanisms of neural communications. Moreover, a method which recently used for
information encoding in the brain is phase synchronization that is a process by which two or more
cyclic signals tends to oscillate with a repeating sequence of relative phase angle. Some evidence
demonstrated the important role of phase synchronization in cognitive tasks. In this paper we
investigated the role of phase synchronization in a new visual discrimination task. For this purpose we
collected electroencephalography signals from fifteen subjects during a color discrimination task. The
machine learning algorithm, support vector machine (SVM), was used to find out whether this
criterion can distinguish two different colors in the mentioned task. The results show that classification
accuracy of 75% is achieved using phase synchronization feature. Also efficient frequency bands and
contribution of effective electrodes were shown.
Keywords: Electroencephalography Signal, Color Discrimination, Phase Synchronization, Support Vector
Machine
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چکیده
تنوع وظایف مغز نشان میدهد که تعامل بین فعالیت نوسانی در باندهای فرکانسی مختلف ،مکانیزمهای کلی ارتباط عصبی را شکل
میدهد .روشی که اخیرا برای کدگذاری اطالعات در مغز مورد استفاده قرار میگیرد ،روش همگامی فاز میباشد ،که به فرایندی اطالق
میشود که از طریق آن دو یا چند سیگنال چرخهای ،با نوسان تکراری از زاویههای فاز نسبی نوسان میکنند .برخی مطالعات ،نقش
محوری همگامی فاز را در آزمایشهای شناختی نشان داده اند .در این مقاله ،ما نقش این معیار را در یک وظیفهی جدید بینایی تمایز
رنگ بررسی کردهایم .بدین منظور ،سیگنال الکتروانسفالوگرافی را برای  62سوژه ،در طی وظیفهی بینایی تمایز رنگ جمعآوری
نمودهایم .سپس ،از الگوریتم یادگیری ماشین ،ماشین بردار پشتیبان ،استفاده شد تا توانایی معیار همگامی فاز در تمایز دو حالت ،یعنی
تفکیک دو رنگ آبی و نارنجی ،در وظیفهی بینایی مورد نظر مشخص گردد .نتایج نشان میدهد که این معیار با دقت کالسبندی %22
میتواند در طبقهبندی دو حالت مختلف در وظیفهی بینایی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،باندهای فرکانسی موثر و الکترودهایی
که موثرترین ویژگیها از آنها استخراج شدهاند ،نشان داده شده است.
کلیدواژهها :سیگنال الکتروانسفالوگرافی ،تمایز رنگ ،همگامی فاز ،ماشین بردار پشتیبان
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 -1مقدمه
مغز انسان را می توان به عنوان پیچیدهترین ساختار در جهاان
دانست که مرکز کنترل بسیاری از فعالیتها است .تالش برای
شناخت ارتباطات پیچیدهی آن و نحوهی به وجود آمدن اعمال
عادی و توزیعشدهی مغز ،یکی از چالش برانگیزترین حوزهها در
دانش نوین است .فعالیتهای مغزی انسان میتواند به وسیلهی
سیگنالهای الکتریکی آن مشخص شود .فعالیات عصابی مغاز
انسان ،نهتنها وظایف مغز را نشان میدهد ،بلکه میتواند نشاان
دهناادهی وضااعیت کاال باادن باشااد .ایاان واقعیاات ،اهمیاات
سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی را نشان مایدهاد .بار خاال
سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی که شاکل معارو و شاناخته
شدهای دارند ،سیگنالهای الکترانسفالوگرافی دارای ریتمهاای
متفاوت هستند که مربوط به شرایط حسی و حرکتی مختلاف
میباشند .این سیگنالها به طور معمول از بانادهای فرکانسای
متفاوتی تشکیل شدهاند که مدوالسیونهای خاص شاناختی و
رفتاری را نشان مایدهناد .نقاش عمالکاردی ایان بانادهای
فرکانسی معموال به صورت جداگانه توسط طیف توان به دست
آمده از تکناحیهی مغز ،یا با اعمال معیارهای خطی ،ارتباطات
عملکردی مثل انسجام 6یا قفلشدگی فاز ،2بین سیگنالهاای
بین نواحی جداگاناه را نشاان مایدهاد .اگرچاه ایان معیارهاا
دیدگاههای مهمی در مورد عملکرد مغز نشان داده اسات ،اماا
مطالعات گذشته نشان داده است که پردازش عصبی مایتواناد
متاثر از تعامال باین بانادهای فرکانسای باشاد [ .]6در واقاع،
فعالیت در فرکانسهای متفااوت مایتواناد باه طارق مختلاف
مرتبط با فاز ،دامنه و یا فرکانس سیگنالها باشد ،و ایان طیاف
وسیعی از مکانیسم هایی را فاراهم میساازد کاه از طریاق آن
ممکن است پردازش اطالعات انجام شود .قشر مغزی ،نوسانات
در فرکانسهای مختلف را تولید می کند .اماا ایان کاه چطاور
این گونه ریتمهای مختلف مغزی باا یاکدیگار تعامال برقارار
میکنند ،هنوز به طور کامل کشاف نشاده اسات .پدیادههاای
نوسانی اهمیت زیادی را در علوم اعصاب به دست آوردهاند ،باه
ویژه باا بهباود روشهاای آناالیز ،نشاان داده شاده اسات کاه
فعالیتهای نوسانی بسایار کارآماد و ینای از اطالعاات اسات.
مفهوم همگامی فاز میتواند مکانیزمی بارای نوساانات عصابی
بههمآمیختهی فعال در مقیاسهاای زماانی و مکاانی مختلاف
فراهم کند [ .]2تنوع وظایف مغز نشان میدهد که تعامل بین
فعالیت نوسانی در باندهای فرکانسی مختلف ،مکانیزمهای کلی
Coherence
Phase Locking
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ارتباط عصبی را شکل میدهد .تعامالت گذرا بین فاز بانادهای
فرکانسی مختلف مغزی ،هامگاامی فااز نامیاده مایشاود کاه
میتواند به عنوان ساختاری مانظم تاا زماانی کاه گاروههاای
مختلف از نورونها به وسیلهی فرکاانسهاای مجازا هماهناگ
شدهاند ،فعالیت کند .مفهوم فعالیت نوسانی ،تعامل و همگاامی
بین فرکانسهای مغزی است که به نوبهی خاود ،بارای پاساخ
هماهنگ بین نواحی مختلف مغزی ،گساترده شاده ،و ممکان
است یک مکاانیزم الزم بارای تصاور ،آگااهی و اعماال باشاد.
همگامی فاز نقش مهمی در حافظاهی کوتاهمادت و بلندمادت
دارد [ .]4 ,6فرکانس نوسانات عصابی ،وابساته باه ثاباتهاای
زمانی متنوع و ویژگیهای شبکه باوده و ممکان اسات شاامل
فعالیت آرام نوسانی تا فعالیتهای سریع نوسانی باشد .عالوه بر
این ،نوسانات فرکانسهاای متفااوت مایتواناد در زماانهاای
یکسان در نواحی مغزی رخ دهد .در شبکههاای ناورونهاای
همگامیشده ،فاز نوسانی درجهی تحریکپاذیری ناورونهاا را
تعیین میکند و بر زمانهای تخلیهی دقیق سلولهاای شابکه
تاااثیر ماایگااذارد .درنتیجااه ،روابااط فاااز بااین نااواحی مغاازی،
زمانبندی نسبی پتانسیلهای عمل در آن نواحی را تحت تاثیر
قرار میدهاد .هامگاامی فااز یاک مکاانیزم عصابی پایاهای و
پشتیبانی برای ارتباطات عصبی و پالستیسیتهی عصبی بوده و
احتماال مرتبط با فرایندهای شناختی بسایاری مایباشاد [.]1
یکی از تواناییهای قابل توجه مغز ،بینایی است .آزماایشهاای
تمایز بینایی ،یک فرایند شناختی است که در آن تمرکز ذهان
روی محرک یا محارکهاای خاصای از محایط جماع شاده و
محرکهای محیطای دیگار نادیاده گرفتاه میشاوند .در ایان
فرایندها ایلب ،ما با یک ویژگی تعریف شده از یک شیء ،بدون
دانستن مکان آن آشنایی داریم [ .]2این مفهوم پیچیادهای در
فیزیولوژی بوده و مرباوط باه هوشایاری ذهنای ماا از محایط
اطرا میباشد و موضوعی مهام در تحقیقاات بیناایی و علاوم
شناختی به حساب میآیاد .هامچناین ،ایان مفهاوم رابطاهی
نزدیکی با حافظهی کوتاهمدت دارد .مطالعات بسیاری رابطاهی
محوری همگامی فاز ،حافظه و آزمایشهای بیناایی را بررسای
نمودهاند [ .]1همگامی فاز ،حافظهی کاری و حافظهی طاوالنی
مدت را پشتیبانی کرده و ارتباطات عصبی را تسهیل میساازد
[ .]2پیشفرضهای اولیه ایان اسات کاه نوساانات مارتبط باا
حافظه ،احتمااال باه تتاا و آلفاای فوقاانی محادود مایشاود و
فرکانسهای دیگر ،به خصوص در محدودهی گاما ،برای حافظه
مهم هستند ،زیرا آنها با فرکانس پایینتر ارتباط پیدا میکنند
[ .]1همچنین ،نوساانات ناورونی سانکرونشاده ،در مطالعاات
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شناختی بسیاری بررسی شده اسات [ .]66-8در ایان مقالاه،
وظیفااهی تمااایز رنااگ ،کااه رابطااهی تنگاااتنگی بااا حافظااهی
کارکردی دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثاالی
از آزمایش تفکیک رنگ ،ثبات  EEGاز افاراد ساالم طای یاک
آزمااایش بینااایی تفکیااک رنااگ صااورت پذیرفتااه اساات .ایاان
آزمایش بدین صورت بوده است که افراد باید به نقطهی تثبیت
مرکزی نگاه میکردند .به افراد ،یک آرایاهی حافظاهای شاامل
یک ،دو یا سه مربع رنگی نشان داده شد .بعد از کمای تااخیر،
یک آرایاهی تسات باا هماان تعاداد مرباع رنگای و در هماان
موقعیت ،نشان داده شد .اگر رنگ آرایهی تست هماان رنگیای
بود که قبال نشان داده شده بود ،افراد میبایست ایان تشاابه را
به صورت دستی اعالم میکردند [ .]62در این مقاله ،از ویژگی
کوپلینگهای فرکانسی استفاده شاده اسات .باا وجاود تعاداد
روزافاازون دادههااای تجرباای ،درک درسااتی از ایاان توابااع و
تعامالت بین آنها وجود ندارد .به خصوص ،مفهوم همگامی فاز
در زمینهی آزمایشهای بینایی بسایار کام ماورد توجاه قارار
گرفته است .در این مقالاه ،ماا نقاش هامگاامی فااز در بحا
بینایی در یک آزمایش بینایی تمایز رنگ را بررسی نمودهایم.
برای این منظور ،ما سیگنال الکتروانسفالوگرافی را در 62
سوژهی سالم ثبت نمودیم .پس از انجام پیشپردازش روی
سیگنالهای خام ،معیار همگامسازی فاز را بین نواحی مختلف
مغزی و بین باندهای فرکانسی مختلف محاسبه نمودیم .سپس
از این معیار به عنوان ویژگی برای طبقهبندی دو حالت
متفاوت در این آزمایش بهره بردیم.

 -2مواد و روشها
 -1-2شرکت کنندگان
برای ثبت سیگنال ،یک گروه  62نفره از افراد سالم ،متشاکل
از  2زن و  61مرد (میانگین سن )21,1±6,4 :در نظر گرفتاه
شدند .این افراد دارای هیچگونه بیماری قبلی مرتبط یا ناتوانی
دیداری نبودهاناد .قبال از آزماایش ،تماام توضایحات الزم در
خصاوص نحاوهی انجاام آزماون و ثبات در اختیاار شارکت
کنندگان قرار گرفته و آنهاا باا رضاایت کامال در آزماونهاا
شرکت کردند.

 -2-2ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرافی

1

ثبت سیگنال در آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب دانشگاه
علم و صنعت ایران صورت گرفت .شرکت کنندگان به منظور
)Electroencephalography (EEG

انجام آزمایش ،روی یک صندلی راحت در فاصلهی تقریبا 21
سانتیمتری یک مانیتور  68اینچی نشستند .سیگنال  EEGاز
 21عدد الکترود و با استفاده از کاله االستیک مخصوص ،با
دستگاه ثبت  42کاناله که مطابق با استاندارد سیستم 61-21
بوده ،و با فرکانس نمونهبرداری  221هرتز ثبت گردید.
استخوان ماستوئید دو گوش به عنوان مراجع ثبت ،و  21کانال
فعال C4, Cz, FP1 FP2, F3, F4, Fz, F7, F8, T3, T4, C3
 T7, T8, P3, P4, Pz, O1, O2, Ozدر نظر گرفته شده است.
شکل ( )6نمایی از کانالهای فعال مورد استفاده در ثبت
سیگنال مغزی را نشان میدهد.

شکل ( -)1کانالهای فعال ثبت شده

 -3-2تشریح آزمایش
سیگنال درحالی ثبت شد که فرد روبهروی صفحهی نمایشگر
در فاصلهی  21سانتیمتری آن نشسته و آزمایش مورد
استفاده شامل آزمایش رنگ بوده است .آزمایش با استفاده از
جعبهابزار سایکوتولباکس طراحی شده است .در هر دو
آزمایش ،ابتدا صفحهی نمایش کامال سیاه بوده و نقطهی
سفیدی به عنوان نقطهی تثبیت در وسط صفحه ،نمایش داده
میشود .پس از  121میلیثانیه به عنوان زمان تثبیت،
نشانگر که به صورت یک خط افقی به رنگ آبی یا نارنجی
است ،به مدت  121میلیثانیه نمایش داده میشود که به
سمت راست یا چپ اشاره کرده و جهت و رنگی که فرد باید به
آن توجه کند را مشخص میکند .سپس شمای اصلی آزمایش
ظاهر میشود .در این آزمایش پس از نشانگر ،دو دایره در دو
سمت (سمت راست و چپ) نقطهی تثبیت نمایش داده
میشود که هر کدام شامل دو دسته نقطه است .دو دسته
نقطه با رنگهای آبی و نارنجی ،بدون حرکت ،وجود دارد .فرد
باید به محض شناسایی تغییر درخشندگی در رنگ و تغییر در
جهتی که توسط نشانگر مشخص شده است ،کلید  spaceرا
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فشار دهد .زمانبندی تغییر هد ها کامال تصادفی میباشد که
در بخش بعد توضیح داده شده است .فرایند انجام آزمایش
برای هر فرد دارای دو بخش آموزش و آزمون است .در بخش
آموزش ،برای هر آزمایش  21ترایال در نظر گرفته شد .پیش
از انجام آزمایش ،آموزشهای الزم به فرد داده شده و فرد در
صورت آمادگی ،آزمایش آموزشی را شروع میکند .در طول
ترایالهای بخش آموزش ،فرد پس از هر بار پاسخدهی ،از
نرمافزار بازخوردی دریافت میکند .وجود بازخورد در این
مرحله باع میشود که فرد فرایند آزمایش را راحتتر یاد
گرفته و درگیر آزمایش شود .در پایان  21ترایال آموزشی ،با
بررسی عملکرد فرد ،شامل کارایی و سرعت پاسخدهی ،در
صورت لزوم مرحلهی دیگری برای آموزش در نظر گرفته
میشود .با توجه به این که  2حالت مختلف از آزمایش داریم و
در مجموع  2به توان  2حالت خواهیم داشت ،تعداد ترایالها
میبایست مضربی از  42در نظر گرفته شود تا تمام حالتها با
احتمال یک رخ دهند .بر اساس این شرط ،تعداد  81ترایال
برای آزمایش در بخش آزمون انتخاب شد .با توجه به تعداد
باالی ترایالها و خستگی چشمها ،امکان توقف آزمایش و
شروع مجدد آن پس از استراحت کوتاهی میسر شده است.
بدین ترتیب ،فرد هر زمان احساس خستگی کرد میتواند با
فشار یک کلید ،آزمایش را متوقف کرده و استراحت نماید.
نمایش پنج حالت مختلف آزمایش کامال به صورت تصادفی
است و روند آن قابل پیشبینی و یا یادگیری نیست .از اینرو،
فرد نسبت به این که حالت بعدی چه خواهد بود دیدی
نخواهد داشت .این رخداد تصادفی حالتها ،نیاز به توجه دائم
در طول آزمایش را تضمین میکند .همانطور که قبال هم
گفته شد ،ترایالهای آزمایش در پنج حالت مختلف رخ
میدهد که وقوع هر کدام به صورت کامال تصادفی است ،اما
احتمال پیشین آنها از پیش مشخص شده است .به این معنا
که تعداد رخداد هر کدام از حالتها از پیش تعیین شده است
اما ترتیب نمایش آنها تصادفی میباشد.
 حالت  :1در این حالت ،فقط تغییار هاد رخ مایدهاد.
احتمال پیشین وقوع این حالت  %22است.
 حالت :2در این حالت که احتمال وقاوع آن  %22اسات،
ابتدا رنگ /سوی مخالف هاد  ،در هماان سامت هاد
تغییر می کند و سپس تغییر هد روی میدهد.
 حالت  :3در این حالت ،ابتدا در سمت مخالف رنگ/سوی
مشابه هد تغییر کرده و ساپس تغییار هاد در محال
نشان داده شده رخ میدهاد .احتماال وقاوع ایان حالات
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 % 62/2است.
 حالت  :4در  %62/2تریالها ،ابتادا در سامت مخاالف و
رنگ /ساوی مخاالف تغییار رخ داده و پاس از آن تغییار
هد اتفاق می افتد.
 حالت  :5در  %22باقیمانده از ترایالهاا ،تغییار هاد
رخ نمیدهد و تغییر ییرهد به صورت تصادفی در یاک
سمت و رنگ /سوی ایجاد میشود.
روند آزمایش در شکل ( )2نمایش داده شده است.

شکل ( -)2نمایی از آزمایش مورد استفاده که در آن ،نقاط با دو
رنگ آبی و نارنجی نمایش داده میشوند و روی صفحهی نمایش ثابت
هستند .در این آزمایش هد تشخیص تغییر درخشندگی در
دستهای از نقاط است که رنگ و سمت آن توسط نشانگر مشخص
شده است.

 -4-2پردازش سیگنال
 -1-4-2پیشپردازش سیگنال خام
قبل از استخراج ویژگی و طبقهبندی سیگنالهای مغزی ،نیاز
است که پیشپردازشهایی روی آنها انجام گیرد .هد از
پیشپردازش ،ساده کردن پردازشهای بعدی ،بدون از دست
دادن اطالعات مهم میباشد و مهمترین هد مرحلهی
پیشپردازش ،افزایش نسبت سیگنال به نویز ورودی است .این
پیشپردازشها ،شامل تقویت کردن سیگنال ،حذ نویز و
افزایش نسبت سیگنال به نویز میباشد [ .]64در این قسمت،
نویزهای معمول سیگنال که شامل پلک زدن چشم ،حرکات
بدن فرد ،نویز برق شهر و ییره میباشد ،با روش آنالیز
مولفههای مستقل ]61[ )ICA( 6و فیلتر باترورث حذ شده و
توسط فیلتر پاسخ ضربهی محدود ،2سیگنال به باندهای
)Independent Componenet Analysis (ICA
)Finite Impulse Response (FIR

6
2
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فرکانسی مختلف تفکیک میشود .ابتدا دادهها با استفاده از
فیلتر باترورث درجهی  ،4بین باند  6تا  11هرتز فیلتر شده و
سپس با استفاده از فیلتر پاسخ ضربهی ) (FIRمحدود با
درجهی  ،211به باندهای فرکانسی تجزیه گردید .با توجه به
اعمال تبدیل هیلبرت روی باندهای فرکانسی ،برای باال بردن
دقت تخمین ،باندهای فرکانسی به صورت دلتا ( 1,2-1هرتز)،
تتا ( 1-1هرتز) ،آلفا ( 1-62هرتز) ،بتا 62-21( 6هرتز) ،بتا2
( 21-41هرتز) ،گاما41-11( 6هرتز) ،گاما 11-21( 2هرتز)،
گاما 21-11( 4هرتز) ،و تمام سیگنال ( 6-11هرتز) انتخاب
میشوند .الزم به ذکر است که هد  ،پیشبینی یا طبقهبندی
پاسخ رفتاری نمیباشد .در این مطالعه ،از آنجایی که روند
تغییر هد کامال تصادفی میباشد ،برای اطمینان از توجه
کامل کاربر به آزمایش ،تنها ترایالهایی که در آن کاربر پاسخ
درست داده است انتخاب میشوند و طبقهبندی بین دو حالت
مختلف (توجه به تغییر درخشش دو رنگ) و با استفاده از
ویژگی همگامسازی فاز انجام شده است.
 -2-4-2استخراج ویژگی
در یادگیری ماشین ،تشخیص الگو و در پردازش تصویر،
استخراج ویژگی ،تبدیل دادههای ورودی به مجموعهای از
ویژگیها میباشد .ویژگیها ،خواص متمایز الگوهای ورودی
هستند که به تمایز بین دستههای ورودی کمک میکند.
استخراج ویژگی ،مربوط به کاهش ابعاد است .این مرحله به
عنوان یک نگاشت از فضای اولیهی سیگنال به فضای ویژگیها
در نظر گرفته میشود که در این فضای جدید ،دستههای
مختلف بهتر قابل تفکیک هستند و شامل جدا کردن آن
ویژگیهایی از سیگنال است که نشان دهندهی مشخصهی
خاصی از سیگنال هستند .بنابراین ،از این ویژگیها میتوان در
کالسبندی استفاده کرد [ .]62در این پژوهش ،به استخراج
ویژگی بر مبنای همگامی فاز بین باندهای فرکانسی مختلف
سیگنال EEGدر آزمایش تمایز بینایی میپردازیم .بدین منظور
تبدیل هیلبرت را برای به دست آوردن دامنه ،فاز و فرکانس
لحظهای سیگنال معرفی خواهیم نمود .در پردازش سیگنال از
تبدیل هیلبرت برای یافتن سیگنال تحلیلی 6یک سیگنال

ییرحقیقی فازها برای هر سیگنال را به دست آورد .این
تبدیل از رابطهی زیر پیروی میکند [:]68
()6



دامنهی سیگنال در این تبدیل بدون تغییر میماند ولی فاز
سیگنال به اندازهی  81درجه تغییر میکند ،به عبارت بهتر
فرکانسهای مثبت به میزان  +π/2و بسامدهای منفی به
میزان  −π/2تغییر فاز پیدا میکنند .از آنجایی که سیگنال
ثبت شده توسط دستگاه ،تنها بخش حقیقی آن را نشان
میدهد ،برای دستیابی به فاز ،دامنه و فرکانس لحظهای
سیگنال ،نیازمند تعریف بخش موهومی سیگنال هستیم که
این هد با استفاده از رابطهی زیر حاصل میشود که بخش
موهومی همان تبدیل هیلبرت سیگنال میباشد:
()2

)) g (r )  f (r )  jf 1 (r )  a(t )e j ( (t

به این ترتیب ،فاز لحظهای 2سیگنال توسط رابطهی زیر تعیین
خواهد شد:
) f1 (r
) f (r

()3

 (t )  arctan

بدین ترتیب ،پارامتر مورد نیاز برای محاسبهی معیار همگاامی
فاز به دست میآید .روشهای معمول برای یافتن این معیار بر
پایهی فیلتر کردن میانگذر 4و سپس اعمال تبدیل هیلبرت بر
آنها میباشند .ابتادا ،یاک ساری زماانی باه وسایلهی فیلتار
میانگذر به دو باند فرکانسی دلخواه تجزیه میشود .فرض بار
این است که باندهای فرکانسی  و  از ساری زماانی ) X (t
برای محاسبهی همگامی فاز استخراج گردیده است .باا اعماال
تبدیل هیلبرت بر باندهای فرکانسی مورد نظار ،سایگنالهاای
تحلیلی در هر باند به دست میآید که تبدیل هیلبرت سیگنال
)  X (tبا )  Y (tنشان داده شده است .باا توجاه باه توضایحات
ارائه شده در قسمتهای پیشین ،میتوان فاز لحظاهای در هار
باند فرکانسی را به دست آورد.
()1

تمامی فرکانسها تغییر خواهد نمود .پس میتوان مقادیر

()2

Analytical Signal

   t d



استفاده میشود [ .]61-61تبدیل هیلبرت ،یک عمل فیلتر
کردن میباشد که در آن دامنه تغییر نکرده و تنها فاز در

6

) f (



1

H [ f (t )] 

)) j ( ( t

Z  (t )  X  (t )  jY (t )  a (t ) e

)) j ( ( t

Z  (t )  X  (t )  jY (t )  a  (t ) e
Instantaneous Phase
Bandpass Filtering

2
4
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مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،66شماره  ،4پاییز 6481
فاز6

برای محاسبهی ویژگی همگامی از روش مقدار قفلشدگی
استفاده میکنیم .این معیار توسط الچاکس 2و هامکاارانش در
سال  ]66[ 6888برای محاسبهی میزان قفلشدگی فااز باین
ترایالها پیشنهاد گردید .فرض کنید میخواهیم همگاامی فااز
بین باند  و باند فرکانسی  را باه دسات آوریام .پاس از
اعمال تبدیل هیلبرت ،فاز لحظهای باندهای فرکانسی به ترتیب
 و  به دست میآید .مقدار همگامی فاز از رابطاهی زیار

محاسبه میشود:
N

()1

))] exp( j ( [n]    [n
t 1

1
N

PLV 

 -3-4-2انتخاب ویژگی
مسالهی انتخاب ویژگی ،یکی از مسائلی است که در مبح
یادگیری ماشین و همچنین شناسایی آماری الگو مطرح است.
این مساله در بسیاری از کاربردها ،مانند طبقهبندیکننده،
اهمیت به سزایی دارد ،زیرا در این کاربردها تعداد زیادی ویژگی
وجود دارد که بسیاری از آنها یا بدون استفاده هستند و یا
اینکه بار اطالعاتی چندانی ندارند .انتخاب ویژگی به معنای
پیدا کردن یک زیر مجموعه با حداقل اندازهی ممکن برای
ویژگیها است که برای هد مورد نظر ،اطالعات الزم و کافی را
در بر داشته باشد .توزیع ویژگیهایی که انتخاب میشوند،
بایستی تا حد امکان به توزیع کالس اصلی با توجه به تمام
مقادیر ویژگیهای انتخاب شده نزدیک باشد [.]22-21
روشهای مختلف انتخاب ویژگی وجود دارد که در اینجا ما از
روش آزمون  Tاستفاده کردیم .این آزمون یکی از روشهای
موثر انتخاب ویژگی است .با استفاده از این روش ،تعداد
ویژگیهای اصلی ،42111 ،و تعداد ویژگیهای کاهشیافته که
بیشترین دقت کالسبندی به وسیلهی آن است ،برابر 21
میباشد.
 -4-4-2طبقهبندی
در این مقاله ،هد  ،بررسی و طبقهبندی این حاالت با استفاده
از طبقهبندهایی است که با استفاده از بردارهای ویژگی ،توابع
تصمیم را یافته و فضای ویژگی را به نواحی مختلفی که هر یک
از آنها متعلق به یک کالس خاص است ،تقسیم کند .در این
مرحله ،باید سیستمی وجود داشته باشد که ویژگیهای
استخراج شده را به عنوان ورودی دریافت کرده و دستهی
)Phase Locking Value (PLV
Lachaux et al.

6
2

سیگنال ورودی را از روی آنها تخمین بزند .در این مقاله ما از
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان 4استفاده کردهایم .ماشین بردار
پشتیبان یکی از روشهای یادگیری بانظارت 1است (این روش،
یک روش عمومی در یادگیری ماشین است که در آن به یک
سیستم ،مجموعهای از جفتهای ورودی-خروجی ارائه شده و
سیستم تالش میکند تا تابعی از ورودی به خروجی را فرا
گیرد) که از آن برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میکنند
[ SVM .]24یک روش معمول برای حل مسائل شناسایی الگو
است که با یک نگاشت مناسب ،دادهها را به بعدی باالتر از
فضای ورودیها برده و در آنجا یک ابرصفحهی بهینه طراحی
میکند .همچنین ،در این مطالعه ،روش  leave-one-outبه کار
برده شده است .در این روش ،تنها یک ترایال به عنوان
مجموعهی تست انتخاب میگردد و بقیهی ترایالها به عنوان
دادهی تعلیم در نظر گرفته میشوند .با تکرار این روش برای
هر ترایال ،یک دقت کالسبندی به دست میآید .در نهایت
نتایج ،میانگینگیری شده و دقت کالسبندی محاسبه
میگردد .بدین ترتیب ،با استفاده از کالسبندیکنندهی
مذکور ،رمزگشایی رنگ در آزمایش تمایز رنگ انجام میشود.

 -3یافتهها و بحث
همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ،سیگنالهاای مغازی 62
فرد سالم در موضوع آزمایش تمایز رناگ ثبات گردیاد .ابتادا،
نتایج رفتاری به دست آمده از انجام آزمایش را در قالاب زماان
و درصد صحت پاسخگاویی ارائاه مایکناایم .در جادول (،)6
درصد پاسخگویی و زمان آن مشاهده میشود .نتایج بارای هار
کدام از افراد شرکتکننده ،و در پایان به صاورت میاانگاین و
انحرا معیار برای هر گروه ارائه شده است .الزم به ذکر اسات
که در هر دو آزمایش ،در هر ترایال 2 ،حالت ممکن برای توجه
وجود دارد ،یعنی در هار تکارار ،فارد  2انتخاب مختلف بارای
توجه کردن دارد .بر این اساس ،میتوان گفات کاه عمالکارد
تصادفی ،یعنی درصد کارایی فرد در صورتی که کامال تصاادفی
به ترایالها پاسخ دهد ،حدود  %21است .باا در نظاار گاارفتن
توزیاع کاامال تصادفی انواع حالتها در زمان ،میزان عملکارد
تصااادفی از ایاان مقاادار نیااز کمتاار خواهاااد شاااد .درصاااد
پاسخگویی در حدود  21درصد ،باه معناای پاساخ تصاادفی و
عدم توجه فرد نبوده و منظور پاساخ رفتااری میباشاد کاه باا
توجه به  2حالت آزمایش ذکر شده است.
)Suppor Vector Machine (SVM
Supervised Learning

4
1
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جدول ( -)1نتایج آزمون رفتاری در افراد شرکتکننده
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)

درصد پاسخ گویی

افراد

1,14

12,16

1

1,1

21,12

2

1,21

12,16

3

1,16

11,2

4

1,11

11,2

5

1,12

28,61

6

1,12

21,2

7

1,12

28,61

8

1,11

16,12

9

1,2

12,2

11

1,28

28,61

11

1,12

21,14

12

1,11

11,2

13

1,12

11,12

14

1,11

11,2

15

1,22±1,6

22,64±2,14

میانگین

سپس به پردازش سیگنالهای مغزی پرداختیم .در پردازش
سیگنالهای مغزی ،قسمت مهمی از کار به سه بخش استخراج
ویژگی ،انتخاب ویژگی و جداسازی و طبقهبندی سیگنالها بر
پایهی ویژگیهای موثر انتخاب شده بر میگردد .بدین منظور،
ابتدا با استفاده از روش قفلشدگی فاز ،همگامی فاز بین
باندهای فرکانسی و کانالهای مختلف را استخراج کرده ،سپس
با روش انتخاب ویژگی تعریف شده ،ویژگیهای اضافی را حذ
کرده و با طبقهبندیکنندهی  SVMنتایج را بررسی میکنیم.
نتایج حاصل از طبقهبندیکنندهی ماشین بردار پشتیبان در
شکل ( )4نشان داده شده است .همانطور که در شکل
مشخص است ،بدون انتخاب ویژگی ،دقت کالسبندی نزدیک
به سطح شانس است ،در حالی که پس از انتخاب ویژگی با
آزمون  ،Tدقت کالسبندی برابر با  22درصد به دست آمده
است .همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ،همگامی فاز بین
باندهای فرکانسی مختلف و الکترودهای مختلف ،محاسبه شده
است .در شکلهای ( )1و ( ،)2درصد تکرار ویژگیها بین
باندهای فرکانسی مختلف و درون و بین الکترودها دیده
میشود .همانطور که در شکلها مشاهده میشود ،بیشترین
ویژگیها بین باندهای فرکانسی بتا 6و بتا ،2باندهای فرکانسی
گاما 6و گاما 2و داخل کانال  O1واقع در ناحیهی پس سری
به دست میآید که ناحیهای است که پردازش بینایی در آن
انجام میگیرد و پس از آن ،به ترتیب در داخل کانالهای ،T4
 Fz ،Czو بین کانالهای  F4-F7 ،Oz-C4و  F3-Czبه دست

آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،ویژگیهای موثر،
بیشتر از ناحیهی پس سری و جلویی به دست آمده است .در
چهار ستون اول ،که تنها نام یک کانال نوشته شده است،
پرتکرارترین ویژگیها از کانال مذکور ،و در سه ستون بعدی
که نام دو کانال نوشته شده است ،پرتکرارترین ویژگیها
مربوط به قفلشدگی فاز دو سیگنال بوده که از کانالهای ذکر
شده استخراج گردیدهاند.

شکل ( -)3شاخص دقت کالسبندیکننده براساس ویژگی
همگامی فاز ،میلهی قرمز و آبی دقت کالسبندیکننده را به ترتیب
قبل و بعد از انتخاب ویژگی نشان میدهد

شکل ( -)4درصد تکرار ویژگیهای موثر در بین سایر ویژگیها

شکل ( -)5درصد مشارکت کانالهایی که ویژگیهای موثر از آنها
انتخاب شدهاند
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 نتیجهگیری-4
 به پردازش سیگنالهای مغزی در آزمایش تمایز،در این مقاله
62  سیگنالها به صورت آفالین و از.رنگ پرداخته شده است
 پس از، جهت پردازش.کاربر هنگام آزمایش ثبت شده است
 با همگامی بین باندهای، ویژگیهای مناسب،حذ آرتیفکتها
، آلفا، تتا، شامل باندهای دلتا،EEG مختلف فرکانسی سیگنال
 ما برای رمزگشایی دو، در این مطالعه.بتا و گاما استخراج شد
 که تاکنون،حالت مختلف در آزمایش بینایی تفکیک رنگ
 از روش همگامی فاز،بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است
 محاسبهی همگامی فاز با روش قفلشدگی.استفاده کردهایم
 و این معیار برای رمزگشایی در آزمایش تمایز،فاز انجام شد
 از این معیار به عنوان ویژگی.رنگ مورد استفاده قرار گرفت
 همانطور که.برای ورودی کالسبندیکننده بهره جستهایم
 دقت، با استفاده از این ویژگی،در نتایج دیده میشود
کالسبندیکننده به صورت معناداری از سطح شانس فاصله
 نتایج این تحقیق نشان میدهد که این معیار میتواند در.دارد
 موثر،رمزگشایی حاالت مختلف آزمایش توجه به ویژگی رنگ
 پس از به دست آوردن ویژگیهای به دست آمده بین.باشند
 توسط معیار انتخاب،باندهای فرکانسی و کانالهای مختلف
 ویژگیهای مفید انتخاب گردیده و به عنوان،Ttest ویژگی
 استفاده از کالسیفایر.ورودی کالسیفایر استفاده میشود
 دقت، نشان میدهد که در آزمایش تمایز رنگSVM
، عالوه بر این. درصد به دست می آید22 کالسبندی
 نواحی پس سری و،همانگونه که در شکلها مشخص است
 بیشترین مشارکت2گاما-6 و گاما2 –بتا6جلویی و باندهای بتا
.را در انتخاب موثرترین ویژگیها داشتهاند
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