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Abstract
A brain-computer interface is a system which works based on the neural activity created by the brain
and it has attracted the attention of many researchers in recent years. These interfaces are independent
of the usual pathway of peripheral and muscular nerves and are very important because of their ability
to provide a new dimension in communication or control of a device for the disabled persons. The neural
activity used in the brain-computer interface can be recorded by various invasive and non-invasive
methods and can be converted to the desired signal by different decoding algorithms. In this study, 3
rats were used to perform a movement task which was pressing a key and receiving a drop of water by
a mechanical arm for corrected trials. By implanting a 16-channel microelectrode array in the rat's
motor cortex during an invasive process, the brain signals are recorded during the task, and
simultaneously the signal received by the force sensor is also stored. By performing the necessary
preprocessing on spikes and extracting the firing rates of signal as a feature vector by convolving a
Gaussian window with the spike trains, the necessary inputs for the decoding algorithm, which is linear
regression here, are obtained. Two patterns have been used for cross validation. The first pattern
considers 60% of the data from the beginning of the signal as a train set and the remaining 40% of the
signal as a test set and the second pattern is the opposite of the first one. Several methods have been used
to evaluate the decoding algorithm used in the studies. In this paper, the correlation coefficient and
coefficient of determination have been used. The correlation coefficient and coefficient of determination
between the desired force and predicted force in linear resgression method, in average of three sessions
for three rats, are equal to r=0.56 and 𝒓𝟐 =0.20 for the first pattern and r=0.55 and 𝒓𝟐 =0.30 for the second
pattern respectively. These results show that firing rates of neurons are proper features to predict
continous variables such as force. Besides, it can be concluded that linear regression is a suitable method
for decoding a motor variable like force and follows the desired signal properly.
Keywords: Brain-Computer Interface, Decoding, Movement Task, Spike Trains, Linear Regression, Correlation
Coefficient, Coefficient of Determination
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چکیده
واسط مغز-کامپیوتر سیستمی است که بر اساس فعالیت عصبی تولید شده توسط مغز عمل میکند و در سالهای اخیر مورد توجه
بسیاری از محققان قرار گرفته است .این واسطها مستقل از مسیر خروجی متداول اعصاب محیطی و ماهیچهها بوده و به دلیل توانایی
آنها در فراهم ساختن بعد جدیدی در ارتباطات و یا کنترل دستگاه برای افراد ناتوان ،بسیار حائز اهمیت میباشند .فعالیت عصبی مورد
استفاده در واسط مغز-کامپیوتر ،میتواند توسط روشهای تهاجمی یا غیرتهاجمی مختلفی ثبت شده و توسط الگوریتمهای رمزگشایی
متفاوتی به سیگنال مطلوب تبدیل گردند ،که هر یک نیز کارایی متفاوتی از خود نشان میدهند .در این مطالعه ،از  4موش صحرایی (رت)
برای انجام حرکتی شامل فشردن یک کلید و دریافت یک قطرهی آب توسط اهرم متحرک (در صورت انجام صحیح وظیفه) استفاده شده
است .با کاشت یک آرایهی میکروالکترودی  61کاناله در قشر حرکتی رتها (به روش تهاجمی) ،سیگنال مرتبط با نیروی اعمالی توسط
دست ،از مغز آنها در حین انجام وظیفه ثبت شده و بهطور همزمان سیگنال نیروی دریافتی توسط سنسور نیز ذخیره گشته است .با
انجام پیشپردازشهای الزم روی دادههای اسپایک و استخراج نرخهای آتش سیگنال ،به عنوان بردار ویژگی ،توسط لغزاندن یک پنجرهی
گوسی روی قطارهای اسپایک ،ورودیهای الزم برای الگوریتم رمزگشایی ،که در اینجا رگرسیون خطی میباشد ،به دست آمده است .از
دو الگو به عنوان روشهای ارزیابی استفاده شده است .الگوی اول ،بر مبنای در نظرگرفتن  %11اولیهی سیگنال به عنوان مجموعهی
آموزشی و  %11انتهایی به عنوان مجموعهی آزمایشی استوار بوده و مبنای الگوی دوم ،برعکس الگوی اول میباشد .از ضریب همبستگی
بین بردار ویژگی و سیگنال آموزشی نیروی واقعی استفاده شده است ،تا ویژگیهایی با ضریب همبستگی بیش از  1/4به عنوان ویژگیهای
مطلوب انتخاب گردند تا کارایی الگوریتم رمزگشایی با اعمال روش انتخاب ویژگی نیز بررسی شود .روشهای متعددی برای ارزیابی
الگوریتم رمزگشایی وجود دارد ،که در این پژوهش از معیار ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است که اندازهی آنها رابطهی
مستقیمی با کارایی روش رمزگشایی دارد .در این مطالعه ،همبستگی و ضریب تعیین بین سیگنال نیروی واقعی و سیگنال پیشبینی
شده توسط روش رگرسیون خطی ،به صورت میانگین در سه جلسه و سه رت ،به ترتیب برابر با  1/21و  1/5برای الگوی اول و  1/22و
 1/41برای الگوی دوم میباشد .این نتایج نشان میدهد که با استفاده از نرخ آتش نورونهای مغزی ،میتوان متغیرهای حرکتی مانند
نیرو را پیشبینی کرد .همچنین روش رگرسیون خطی روشی مناسب برای رمزگشایی سیگنال پیوستهی نیرو میباشد و سیگنال واقعی
را به خوبی دنبال میکند.
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 -1مقدمه
در چند دههی اخیر ،واسطهای مغز-کامپیوتر موردتوجه زیادی
واقع شدهاند ،چرا که بدین طریق میتوان از سیگنالهای مغزی
ثبت شده توسط چند الکترود نصب شده روی جمجمه و یا
کاشته شده درون مغز ،به عنوان یک کانال ارتباطی برای کنترل
دستگاهها استفاده کرد .این ارتباط برای بهبود شرایط بیمارانی
با ناتوانی و اختالالت شدید حرکتی ،سندروم  lock-inو غیره
مناسب است [ .]6فعالیت عصبی مورد استفاده در واسط مغز-
کامپیوتر ،میتواند توسط روشهای تهاجمی یا غیرتهاجمی ثبت
گردد .روش رایج جمعآوری سیگنال برای واسط مغز-کامپیوتر
در حالت غیرتهاجمی ،استفاده از  EEGاست ،EEG .رزولوشن
زمانی باالیی داشته و قادر به اندازهگیری در هر هزارم ثانیه است.
اما روشهای غیرتهاجمی از آنجا که به جای قسمت مشخصی
از مغز ،کل مغز را مورد بررسی قرار میدهند ،رزولوشن مکانی
کمی دارند .به همین دلیل ،از روشهای تهاجمی ،که کیفیت
سیگنال بهتری را ایجاد میکنند ،استفاده میشود .در مقابل،
روشهای تهاجمی ناراحتی ،زحمت و ریسک زیادی برای بیمار
ایجاد میکنند .محققان تنها زمانی روی انسان از روشهای
تهاجمی استفاده میکنند که بهبود قابلتوجهی در عملکرد
نسبت به روشهای غیرتهاجمی موجود ،حاصل شود .به همین
دلیل ،اکثر مطالعات اولیه روی حیوانات ،به خصوص میمون و
رت ،انجام میشود .از روشهای رایج تهاجمی میتوان به
 LFP ،ECoGو  Spikeاشاره کرد ECoG .روشی است که در
آن برای ثبت سیگنال ،آرایهای از الکترودها زیر الیهی دورا6
متصل میگردد [ .]5روش تهاجمی دیگری که در تحقیقات
مورد استفاده قرار میگیرد  LFPاست ،که فعالیت سیناپسی
نورونهای محلی را اندازه گرفته و استخراج این سیگنال به
آسانی انجام میپذیرد .برتری روش  LFPنسبت به ،ECoG
رزولوشن مکانی باالتر و نرخ سیگنال به نویز بیشتر میباشد
[ .]4روش تهاجمی دیگر ،از پتانسیل نورونی و یا همان اسپایک
بهره میبرد .این پتانسیل میتواند توسط یک نورون خاص و یا
گروهی از نورونها اندازهگیری شود .این سیگنال ،اندازهای از
نرخ آتش نورونی میباشد .به منظور اندازهگیری پتانسیل
نورونهای تکی ،از روشهای دستهبندی نورونها 5استفاده
می شود که در این مطالعه از ثبت فعالیت گروهی از نورونها4
بهره برده شده است .هر چند استفاده از روشهای دستهبندی
اسپایک میتواند اطالعات بیشتری در اختیار قرار دهد ،اما

متاسفانه در ثبتهای درون جمجمهای ،با توجه به تغییر شکل
اسپایکها با گذشت زمان ،دادهها از پایداری باالیی برخوردار
نیستند .همچنین فاز دستهبندی هزینهی محاسباتی زیادی به
دنبال دارد .بنابراین ،نه تنها استفاده از ثبت گروهی نورونها
دارای پایداری بیشتری است ،بلکه هزینهی محاسباتی کمتری
نیز ،بهخصوص برای کاربردهای آنالین دارد .در این مطالعه
تاکید بر استفاده از اطالعات گروهی نورونها در رمزگشایی
نیرو بوده است .در مجموع ،پتانسیل نورونی روش بسیار موثری
است ،چرا که میتواند توسط شناسایی مکان نورونهای در حال
فعالیت و میزان نرخ آتش و فعالیت آنها ،کنترلهای دوبعدی
برای سیستمهای واسط مغز-کامپیوتر ایجاد کند .همچنین این
روش رزولوشن مکانی بهتری نسبت به سایر روشها ایجاد
میکند .تحقیقات اساسی پیرامون واسط مغز-کامپیوتر ،روی
ارتقای روشهای استخراج ویژگی از سیگنالهای جمعآوری
شده و ترجمهی آنها به فرمانهای کنترلی منطقی برای تک
داده و یا دادههای میانگین ،تمرکز دارد .یک ویژگی در سیگنال
میتواند به صورت بازتابی از یک جنبهی خاص فیزیولوژی یا
آناتومی سیستم عصبی ،نشان داده شود [.]5
تقریبا تمام روشهای مورد استفاده در واسطهای مغز-کامپیوتر
تهاجمی اسپایکی ،به جای استفاده از اسپایکهای ثبت شده ،از
تبدیل آنها به سریهای زمانی وقایع گسسته به یک سیگنال
پیوستهی میانگین گرفته دشده در زمان،که همان نرخهای آتش
نورونی است ،استفاده میشود .الگوریتمهای رایج رمزگشایی با
استفاده از سیگنالهای نرخ آتش از رمزگشایی مبتنی بر مدل،
فیلترینگ زمانی-مکانی و یا روشهای آموزش ماشین بهره
میبرند [.]1
مطالعات بسیاری در زمینهی رمزگشایی متغیرهای حرکتی در
رت و میمون با الگوریتمهای مختلف انجام شده است .در سال
 ،6888چاپین و همکارانش ،مطالعهای روی کنترل زمان
حقیقی یک بازوی رباتیک توسط ثبت نورونهای قشر حرکتی
مغز ،انجام دادند .آنها آرایههای الکترودی را در قشر حرکتی
اولیه ( )MI1و تاالموس عقبی جانبی ( )VL2چند رت برای انجام
وظیفهی حرکتی قرار دادند .در این مطالعه ،از نرخهای آتش
برای فاز استخراج ویژگی استفاده شده است .ابتدا توسط آنالیز
مولفههای اصلی ( ،)PCA1کوواریانس در جمعیتهای نورونی
محاسبه شده است تا مولفههای غیرهمبسته استخراج شوند.
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سپس از شبکهی عصبی مصنوعی ( )ANN6همراه با آموزش
دینامیک پس انتشار خطا ،برای پیشبینی حرکت اهرم استفاده
شده که ضریب همبستگی برای آن  11درصد محاسبه شده
است [ .]5در مطالعهی دیگری در سال  ،5112که توسط
بایرون اسلون 5و همکارانش انجام شده است 1 ،رت آموزش
دیدند تا با فشردن یک پدال دو قسمتی ،یک ویلچر که به سمت
راست و چپ میچرخد را کنترل کنند .آرایهی میکروسیمی در
نواحی قشر حرکتی نیمکرهی راست رتها ،کاشته شده است.
در این مطالعه ،برای محاسبهی نرخ آتش نورونها ،بینهای4
زمانی ایجاد شده و تعداد رویدادهایی که در یک بین رخ داده
محاسبه شده است .در این مطالعه ،برای نگاشت سیگنالهای
عصبی به یک کالس خروجی مشخص ،از الگوریتم پیشبینی
 SVMاستفاده شده است [ .]1فرانسیس و چاپین در سال
 ،5111پیشبینی متغیرهای دینامیک و سینماتیک در یک
عمل رسیدن به هدف با نیروهای چندگانه ،توسط فعالیت
جمعهای نورونی از نواحی مغزی را مورد مطالعه قرار دادهاند.
الکترودها در قشر حرکتی رتها کاشته شده و از سه مدل
رگرسیون خطی ساده برای پیشبینی متغیرهای مختلف مکان،
نیرو و کار انجام شده ،استفاده شده است .دادههای نورونی به
سریهای زمانی متغیرهای انتخابشده تبدیل شدند .سپس از
 %11دادهها برای فیت کردن پارامترها و از  %51دیگر برای
رسیدن به پیشبینی استفاده شده و با ضرایب رگرسیون
سیگنالهای پیشبینیشده حاصل شده است .از همبستگی
متقابل 1بین دادههای واقعی و پیشبینیشده برای تعیین دقت
مدل خطی استفاده شد [ .]2در سال  ،5162آلکساندرا لونگو2
و همکارانش ،از یک شبکهی عصبی اسپایکی برای رمزگشایی
قصد شروع حرکات با استفاده از ثبت فعالیتهای تک نورونهای
قشر حرکتی یک میمون ،استفاده کردهاند .با استفاده از
جمعیتی برابر با  65نورون که به صورت دستی انتخاب شدهاند،
این مطالعه با اطمینان باال ،جهت حرکت را با دقتی برابر با
 %18/4پیشبینی میکند [.]1
همچنین در سال  ،5161مقالهای تحت عنوان رمزگشایی
پیوستهی نیرو در قشر اولیهی حرکتی در رتهای متحرک
توسط پتانسیلهای میدانی محلی ،منتشر شده است .در این
مطالعه آقای خراسانی و همکارانش ،آرایهی میکروالکترودی 61
کانالهای را در رتهای آموزشیافته ،برای انجام وظیفهی فشردن
6

Artificial Neural Network
Byron P. Oslon
4
Bin
5

کلید به منظور دریافت پاداش ،کاشتهاند .برای پیشبینی
سیگنال نیرو ،از سیگنال  LFPبه عنوان ویژگی استفاده شده و
در نهایت از رگرسیون  PLSبه منظور رمزگشایی ویژگیهای
استخراج شده بهره گرفته شده است .حداکثر نتیجهی ضریب
همبستگی با  2عدد فولد در این مطالعه برابر با 1/11 ± 11/1
میباشد [.]1
در این پژوهش ،به رمزگشایی پارامتر نیرو در موش صحرایی
توسط روش کاشت درون قشری پرداخته شده است .میتوان با
ثبت سیگنال از ناحیهی حرکتی قشر مغز ،به ترجمهی
ویژگیهای حرکتی آن ،از جمله نیرو پرداخت .برای این عملیات،
 4موش صحرایی آموزش دیدند تا توسط فشردن کلیدی متصل
به سنسور نیرو و رساندن مقدار نیرو به سطح آستانهی از پیش
تعیینشده ،اهرمی را به حرکت درآورده و در صورت انجام
صحیح این عمل ،یک قطره آب به عنوان پاداش دریافت کنند.
با کاشت آرایهای از میکروالکترودها ،سیگنالهای مغزی موش
صحرایی ثبت گشته است .همزمان با آن ،سیگنال واقعی نیرو
نیز اندازهگیری شده است تا در نهایت بتوان با استفاده از آن،
سیگنال نیرو را پیشبینی کرد و توسط سنجش میزان
همبستگی دو سیگنال واقعی و پیشبینی شده ،کارایی روش
رمزگشایی را مورد ارزیابی قرار داد .هدف از این پژوهش ،تخمین
میزان نیروی وارد شده توسط موش صحرایی و مقایسهی آن با
سیگنال نیروی واقعی میباشد .شمای کلی این پژوهش را
میتوان در شکل زیر مشاهده کرد.

شکل ( -)1مراحل کلی پژوهش

Cross Correlation
Lulia-Alexandra Lungu

1
2
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 -2مواد و روشها
 -1-2آموزش رتها
در این مطالعه از  4رت ویستار 6استفاده شده است .ستاپ
استفاده شده در این مطالعه شامل دو محفظهی داخلی و بیرونی
میباشد .در محفظهی بیرونی ،یک مدار الکتریکی ،یک بازوی
متحرک و همچنین یک سنسور نیروی افقی متصل به یک کلید
زردرنگ قرار دارد .در محفظهی داخلی که در آن رت قرار
میگیرد و شروع به انجام وظیفه میکند ،حفرهای برای دریافت
پاداش از طریق بازوی متحرک قرار دارد و همچنین قسمتی در
آن تعبیه شده است که کلید زردرنگ از آن ناحیه قابلمشاهده
و دسترسی میباشد و رت میتواند از طریق فشردن آن با دست،
وظیفه را اجرا کند .وظیفهی مورد نظر به این صورت است که
رتها میبایست کلید زردرنگ را که یک سنسور نیرو به آن
متصل است فشار دهند .اگر نیروی وارد شده بیشتر از آستانهی
از پیش تعیین شده باشد ( 1/62نیوتن) ،بازوی متحرک به
سمت باال به حرکت در آمده و در مقابل حفرهی پاداش دهی
قرار میگیرد تا یک قطره آب به عنوان پاداش بچکاند .در ابتدا
برای آموزش رتها ،فشردن کلید به صورت دستی توسط
آموزشدهنده انجام میشد تا رت از عملکرد کلید آگاه شود.
در این آزمایش ،برای آمادهسازی رتها به منظور یادگیری65 ،
الی  51ساعت قبل از انجام وظیفه ،به آنها آب داده نشده است
تا در محل انجام وظیفه بتوان از یک قطره آب به عنوان پاداش
استفاده کرد .پس از آمادهسازی رتها ،یکی از آنها در
محفظهی انجام وظیفه قرار داده میشد تا به مدت  51الی 11
دقیقه در هر  5روز بتوانند آموزش ببیند .هرکدام از رتها به
مدت  4ماه آموزش دیدند تا بتوانند وظیفه را به درستی اجرا
کنند .شماتیک مراحل انجام وظیفه توسط رت را میتوان در
شکل ( )5مشاهده کرد.

 -2-2جراحی
روش جراحی به این صورت است که در ابتدا بایستی رت با
مادهی بیهوشی ،بیهوش گردد .در اینجا متناسب با وزن رتها،
مقدار دز تزریقی دو مادهی بیهوشی زایالزین 5و کتامین 4تعیین
شده است .برای زایالزین این دز برابر با  61میلیگرم ماده برای
وزن یک کیلوگرم و برای مادهی کتامین برابر با  611میلیگرم
برای وزن یک کیلوگرم میباشد .با تزریق ترکیبی این دو مادهی

بیهوشی ،رت پس از چند دقیقه بیهوش میشود .ابتدا موی
ناحیهای از سر رت که مورد جراحی قرار میگیرد تراشیده شده
و سپس با تیغ جراحی آن ناحیه برش داده میشود .بافتهای
اضافی موجود روی آن ناحیه برداشته شده و سطح جمجمه با
آباکسیژنه تمیز میگردد .دو نقطهی المبدا 1و برگما ،2که برای
یافتن مختصات نواحی قشری مفید هستند ،مشاهده شده و
توسط اندازهگیری مختصات این دو نقطه و مقایسهی آن با
مختصات استاندارد ،ناحیهی قشر حرکتی اول در رت مورد
آزمایش ،تخمین زده شده است .ازآنجاکه نیروی به وجود آمده
از دست راست رت مد نظر میباشد ،آرایهی میکروالکترودی در
سمت چپ قشر حرکتی در عمق  6/41میلیمتری (با توجه به
محاسبات مختصات نقاط اندازهگیری شده) کاشته میشود.
ناحیهای که برداشتن جمجمه باید در آن انجام پذیرد توسط
تنظیم استریوتکس نشانهگذاری شده و سپس این ناحیه با دریل
برقی برداشته میشود .پس از اتمام جراحی ،از مادهی دنتال
آکریلیک ،1برای ثابت نگه داشتن الکترود استفاده میشود.

شکل ( -)2وظیفهی انجام شده توسط رت ( )aفشردن سنسور
نیرو ( )bرسیدن مقدار نیرو به حد آستانه ،به حرکت درآمدن
بازوی متحرک و دریافت پاداش

 -3-2ثبت داده و پیشپردازش
در این آزمایش از دستگاه ثبت  61کانالهی
استفاده شده است .با اتصال آرایهی الکترودی تعبیه شده بر سر
رت به آداپتور دستگاه ،ثبت انجام میشود .این دستگاه دارای
ورودی دیجیتال میباشد که میتوان با آن سیگنال نیروی واقعی
ثبت شده و سیگنالهای به دست آمده از الکترودهای مغزی را
هماهنگ ساخت .در این مطالعه از آرایهی الکترودی  61کاناله
استفاده شده است که شامل  1ردیف و  1ستون از میکرووایرها2
میباشد .جنس این وایرها از پالتینیوم-ایریدیوم پوشیده شده با
تفلون به قطر  52میکرومتر میباشد.
ME16-FAI

6

2

5

1

Wistar
Xylazine
4
Ketamine
1
Lambda

Bregma
Dental Acrylic
2
Micro Wire Array
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1

در ابتدا ،به منظور حذف نویزهای مشترک تمامی کانالها ،از
فیلتر مرجع میانگین مشترک ( )CAR6استفاده شده است.
رابطهی استخراج شده برای این فیلتر برای هر کانال به صورت
زیر میباشد:
1
𝐻∑ 𝐻 𝑆́ℎ = 𝑆ℎ −
𝑞𝑆 𝑞=1

()6

که در آن 𝑆ℎ ،سیگنال اصلی هر کانال بوده که در هر لحظه
میانگین کانالها از آن کم میشود H .تعداد کل کانالها میباشد
[.]8
برای استخراج اسپایک که در محدودهی  411هرتز تا 4
کیلوهرتز میباشد ،از یک فیلتر میانگذر در محدودهی -411
 4111هرتز استفاده شده است .فرکانس نمونهبرداری در این
آزمایش 61 ،کیلوهرتز است .برای اعمال این فیلتر میانگذر از
فیلتر باترورث 5درجهی  2استفاده شده است.
به منظور هماهنگسازی سیگنال نیروی دریافتی از الکترودها و
سیگنال واقعی ،از روش تقسیم سیگنال نیرو به تعدادی دورهی
آزمایشی استفاده شده که فاصلهی بین زمان  1/1ثانیه پس از
هر پیک سیگنال و  4ثانیه قبل از هر پیک ،به عنوان یک دورهی
آزمایشی در نظر گرفته میشود .همچنین یک سیگنال دیجیتال
که توسط دستگاه ثبت به دست آمده و روی سیگنال دریافتی
از الکترودها سوار شده است ،مورد استفاده قرار گرفته تا
دورههای آزمایشی این سیگنال دیجیتال نیز همانند سیگنال
نیرو تفکیک گردد .تعداد دورههای آزمایشی استفاده شده در
این مطالعه در جدول ( )6درج شده است .با استفاده از این
دورههای آزمایشی ،پیکهای سیگنال نیروی واقعی و سیگنال
دریافتی از الکترودها آشکار شده و درنهایت همزمانسازی اولین
پیکها انجام میشود.
جدول ( -)1تعداد دورههای آزمایشی هر جلسه در سه رت
شماره رت

جلسه 6

جلسه 5

جلسه 4
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 -4-2استخراج ویژگی
در این مطالعه از استخراج اسپایکهای موجود در سیگنالهای
 61کانال ثبت شده برای محاسبهی نرخ آتش استفاده شده
است .به منظور استخراج اسپایکها از آستانهی استفاده شده در
مطالعات پیشین ،بهره گرفته شده است که این آستانه به صورت
𝑛̂𝜎 × 𝐾 = 𝑟 𝑇ℎتعریف میشود که 𝑟 𝑇ℎهمان آستانهی مورد
نظر 𝐾 ،ضریب ثابتی بین  4و  2و 𝑛̂𝜎 انحراف از معیار میباشد.
ضریب 𝐾 برابر است با  4/2برابر انحراف از معیار سیگنال که
طبق رابطهی زیر حاصل میشود [:]61
()5

)|𝑋|( 𝑛𝑎𝑖𝑑𝑒𝑚
0.6745

= 𝑛̂𝜎

اسپایکهای موجود در سیگنال ،توسط دو آستانهی باال و پایین
که هر کدام به ترتیب  4/2و  2برابر انحراف از معیار در نظر
گرفته شده ،آشکار گشته و به صورت قطارهای اسپایکی ذخیره
شده است .آستانهی باال به منظور حذف نویزهای موجود در نظر
گرفته شده است .برای استخراج ویژگی ،به استفاده از این
قطارهای اسپایکی در محاسبهی نرخ آتش نیاز داریم .با استفاده
از محاسبهی مجموع اسپایکها توسط پنجرهی گوسی لغزندهی
 111میلیثانیهای ،نرخهای آتش  61کانال ثبت شده برای هر
رت به دست آمده است.

 -5-2رمزگشایی سیگنال توسط رگرسیون خطی
این روش رابطهای را بین متغیرهای پاسخخخ و پیشبینی کننده
بیان میکند ،به طوری که یک مدل داده که در ضخخرایب مدل
خطی اسخخخت را برازش میدهخد .ورودی این روش ،سخخخیگنال
آموزشی نرخهای آتش به دست آمده به عنوان ویژگی میباشد.
از این روش در بسخخیاری از مطالعات اسخختفاده شخخده اسخخت .در
مقالهای که در سخخال  5118توسخخط ویگو سخخانگ و همکارانش
[ ]66به چاپ رسیده است ،برای رمزگذاری اطالعات وابسته به
حرکت در قشخخر  Hindlimb/Trunkرتها از روش رمزگشخخایی
نورونی رگرسخیون استفاده شده است که رابطهی آن به صورت
زیر میباشد:
()3

)𝑡(𝜀 𝑌(𝑡) = ∑ 1≤𝑖≤𝑛 𝑋𝑖 (𝑡 − 𝜏)𝛽(𝜏) + 𝐶 +
−𝐿≤𝜏≤0

به منظور یکسانسازی طول سیگنالهای نیرو و سیگنالهای
دریافتی از الکترودها ،سیگنال نیرو درونیابی شده است .در
نهایت سیگنال نیرو نیز از یک فیلتر پایینگذر با فرکانس قطع
 6هرتز عبور میکند ،چرا که طیف فرکانسی در کمتر از  6هرتز
حاوی عمدهی اطالعات میباشد.

که در آن )𝜏  𝑋𝑖 (𝑡 −بردار نرخ آتش سلول  iدر زمان  tبا تاخیر
زمانی 𝜏 است و )𝑡(𝑌 یک متغیر وابسته به حرکت بوده که
دادهی به دست آمده در زمان  tرا نشان میدهد C .یک ضریب
ثابت و )𝑡(𝜀 خطای باقیمانده میباشد [.]66

6

5

Common Average Reference

Butterworth
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به همین ترتیب ،در این مطالعه نیز از رابطهی رگرسیون خطی
به شرح زیر استفاده شده است:
()1

𝐵𝑋 = 𝑌

متغیرهخای پیشبینی کننخده شخخخامخل 𝑛𝑥 ( 𝑥1 . ⋯ .که در این
مطالعه همان ماتریس ویژگی اسخخخت) ،متغیر  yپاسخخخخ واقعی
نیروی مطلوب و 𝐵 شیب نمودار (یا ضریب رگرسیون) میباشد.
𝑛 در اینجا همان تعداد ویژگیهای اسختخراج شده از سیگنال
اسخخت که برابر با تعداد کانالهای ثبت میباشخخد .میتوان این
رابطه را به صورت ماتریسی نمایش داد:
[𝑌]𝑚×1 = [𝑋]𝑚×𝑛 [𝐵]𝑛×1

()2

2

این آستانهها برای هر کانال متفاوت است .نحوهی آستانه گذاری
را میتوان در شکل ( )4مشاهده کرد که مربوط به کانال  2از
آزمایش اول رت شمارهی  4میباشد.
در مرحلهی بعد ،از یک پنجرهی گوسی به طول  111میلیثانیه
یا همان  1111نمونه استفاده شده است .با تغییر طول این
پنجره نتایج گوناگونی از همبستگی حاصل میشود .در نتیجه
طول پنجرهی گوسی برای محاسبهی نرخ آتش ،یک فاکتور
اساسی در رمزگشایی به حساب میآید .ازآنجاییکه باید بین
نرمی سیگنال و کارایی و از دست نرفتن اطالعات توازنی برقرار
شود ،در الگوریتم رمزگشایی این مطالعه از طول سیگنال 111
میلیثانیه ،که با توجه به نتایج انتخاب شده است ،استفاده
میشود.

در اینجا 𝑚 طول سخخیگنال 𝑛 ،تعداد ویژگیهای سخخیگنالهای
ثبت شخخده و 𝑌 سخخیگنال پیشبینی شخخده به طول 𝑛 میباشخخد.
بخدین ترتیب ،میتوان خروجی حاصخخخل از ضخخخرب ورودی در
وزنهای تخمین زده شده را پیشبینی کرد .هرچه این خروجی
به خروجی واقعی نزدیکتر باشد ،کارایی روش افزایش مییابد.

 -6-2ارزیابی روش رمزگشایی رگرسیون خطی
به منظور ارزیابی روش رمزگشایی مورد استفاده در این مطالعه،
از دو معیار ضریب همبستگی (𝑟) و ضریب تعیین )  (𝑟 2استفاده
شده که تعاریف هر یک در روابط زیر شرح داده شده است .در
فرمولهای زیر  CCضریب همبستگی و  CODضریب تعیین
میباشند:
𝑛∑
𝑚̂ 𝑖 −
)̂
𝑦()𝑚𝑖=1(𝑦𝑖 −

()1
()2

𝑛 2
𝑚̂ 𝑖 −
̂ )2
𝑛∑√
𝑦(𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑚) .∑𝑖=1

𝑛∑
̂𝑡 −𝑦𝑡 )2
𝑦(𝑡=1
2

= )̂𝑦 𝐶𝐶(𝑦,

𝑛∑ 𝐶𝑂𝐷(𝑦, 𝑦̂) = 1 −

))̂𝑦(𝑛𝑎𝑒𝑚̂𝑡 −
𝑦(𝑡=1

سیگنال پیشبینی شدهی مغزی 𝑛𝑦  𝑦 = 𝑦1 , … ,و سیگنال
واقعی 𝑛̂𝑦  𝑦 = 𝑦̂1 , … ,برای  nکانال ثبت در نظر گرفته میشود.
ضریب همبستگی و تعیین با کارایی روش رمزگشایی رابطهی
مستقیم دارند .هرچه این دو معیار مقادیر باالتری داشته باشند،
کارایی مطالعه باالتر خواهد بود .اندازهی این دو ضریب ،مقادیری
در بازهی [ ]-6,6میباشد [.]65

 -3یافتهها و بحث
 -1-3نتایج استخراج ویژگی
اسپایکهای بیشتر از آستانهی پایین و اسپایکهای کمتر از
آستانهی باال به عنوان اسپایک مطلوب در نظر گرفته شدهاند.

شکل ( -)3نمایش آستانهی باال و پایین روی کانال  2آزمایش
اول از رت شمارهی 4

 -2-3نتایج رمزگشایی با رگرسیون خطی
بخه منظور اعمال روش رمزگشخخخایی ،از دادههای آزمایشخخخی و
آموزشخخی اسخختفاده میشخخود که میتوان با روشهای مختلفی
آنهخخا را تعیین کرد .در اینجخخا از دو الگو برای تعیین این
مجموعهها اسختفاده شخده اسخت تا ماندگاری اسپایک در طول
آزمایش بررسخخی شخخود .الگوی اول بر مبنای در نظر گرفتن 11
درصخخد ابتدایی سخخیگنال به عنوان مجموعهی آموزشخخی و 11
درصخد انتهایی آن به عنوان مجموعهی آزمایشخی استوار است.
الگوی دوم به صورت در نظر گرفتن  11درصد انتهایی سیگنال
به عنوان مجموعهی آموزشی و  11درصد ابتدایی آن به عنوان
مجموعهی آزمایشخی میباشد .نتایج هر دو مورد در جدولهای
( )5و ( )4اعالم میشخخخود .همچنین از روش انتخاب ویژگی بر
اسخاس همبستگی بین مجموعهی آموزشی و سیگنال آموزشی
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1

نیروی اصخلی استفاده شده است که نتایج ضریب همبستگی و
ضریب تعیین دو الگوی انتخاب مجموعهی آموزشی و آزمایشی
بخا در نظر گرفتن روش انتخاب ویژگی و بدون اعمال آن ،برای
 4رت به صخخورت میانگین  4آزمایش در جدول زیر مشخخاهده
میشخخود .معیار انتخاب ویژگی اسخختفاده شخخده در این مطالعه
فرمول همبسخخختگی رابطهی ( )1می باشخخخد .به منظور انتخاب
ویژگیهای مناسب و مرتبط با سیگنال ،ویژگیهایی که ضریب
همبسختگی آنها و بخش آموزشی سیگنال واقعی نیرو بیش از
 1/4بوده ،به عنوان ویژگیهای مناسخخب در نظر گرفته شخخده و
در بخش تست مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول ( -)2مقادیر میانگین ضریب همبستگی (𝑟) سه آزمایش
برای سه رت ،در دو الگوی انتخاب مجموعهی آموزشی و آزمایشی و
با در نظر گرفتن روش انتخاب ویژگی و بدون در نظر گرفتن آن با
استفاده از پنجرهی  111میلیثانیه

شمارهی
رت

الگوی اول
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی

الگوی دوم
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی

الگوی اول
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی با
انتخاب
ویژگی

الگوی دوم
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی با
انتخاب
ویژگی

6

1/21

1/21

24/1

22/1

5

1/21

22/1

21/1

24/1

4

22/1

22/1

12/1

18/1

میانگین

1/21

22/1

26/1

24/1

جدول ( -)3مقادیر میانگین ضریب تعیین ( )𝑟 2سه آزمایش برای
سه رت ،در دو الگوی انتخاب مجموعهی آموزشی و آزمایشی و با در
نظر گرفتن روش انتخاب ویژگی و بدون در نظر گرفتن آن با
استفاده از پنجرهی  111میلیثانیه

شمارهی
رت

الگوی اول
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی

الگوی دوم
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی

الگوی اول
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی با
انتخاب
ویژگی

الگوی دوم
مجموعه
آموزشی و
آزمایشی با
انتخاب
ویژگی

6

61/1

46/1

68/1

41/1

5

51/1

52/1

55/1

54/1

4

62/1

46/1

54/1

68/1

میانگین

51/1

41/1

56/1

51/1

طبق این نتایج ،روش انتخاب ویژگی انتخاب شخخده بر اسخخاس
همبسخختگی بین نرخهای آتش و نیروی واقعی ،روش مناسخخبی
نمیبخاشخخخد و رابطخهی معنخاداری بین افزایش کارایی و اعمال

روش انتخاب ویژگی وجود ندارد .بنابراین در ادامه از روشهای
رمزگشخخایی سخخیگنال بدون انتخاب ویژگی اسخختفاده میشخخود.
همچنین میتوان دریخافخت کخه الگوی دوم انتخاب مجموعهی
آموزشخی و آزمایشی ،کارایی را تغییر میدهد اما نمیتوان نظر
داد کخه به طور حتم کارایی را افزایش میدهد و این نتیجه در
آزمایشهای مختلف صخخخدق نمیکند .کارایی حاصخخخل شخخخده،
رابطهی مسخختقیمی با نحوهی انجام وظیفه توسخخط رت دارد و
دورههای آزمایشی انتهایی و یا ابتدایی بهخودیخود در افزایش
و یا کاهش کارایی موثر نمیباشند .همچنین میتوان از کارایی
مطلوب حاصخل شخده ،ماندگاری اسخخپایک در طول سیگنال را
نتیجخه گرفخت .چنخدین نمونه از نتایج رمزگشخخخایی توسخخخط
رگرسیون خطی در اشکال زیر نشان داده شده است.

شکل ( -)4سیگنال نیروی واقعی و پیشبینی شده برای آزمایش
اول از رت شمارهی  ،6با در نظر گرفتن الگوی دوم برای
مجموعهی آموزشی و آزمایشی با اعمال روش انتخاب ویژگی

شکل ( -)5سیگنال نیروی واقعی و پیشبینی شده برای آزمایش
اول از رت شمارهی  ،5با در نظر گرفتن الگوی دوم برای
مجموعهی آموزشی و آزمایشی با اعمال روش انتخاب ویژگی
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میدهد که میتوان با بهبود روشهای رمزگشایی و استخراج
. این کارایی را افزایش داد،ویژگی

 سپاسگزاری-5
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 سیگنال نیروی واقعی و پیشبینی شده برای آزمایش-)6( شکل
 با در نظر گرفتن الگوی اول برای،4 سوم از رت شمارهی
مجموعهی آموزشی و آزمایشی با اعمال روش انتخاب ویژگی

 میتوان نتیجه گرفت که،با مشخاهدهی شکلهای نتایج مذکور
سخیگنال پیشبینی شخده به درسختی سیگنال نیروی واقعی را
 بنابراین میتوان از.دنبال میکند و اطالعات زیادی در بر دارد
روش ثبخت اسخخخپخایخک و به دنبال آن رگرسخخخیون به منظور
.رمزگشایی متغیر پیوستهی نیرو استفاده کرد

 نتیجهگیری-4
 سیگنال مغزی رت حین انجام وظیفهی،در مطالعهی انجام شده
حرکتی ثبت شده است تا با استخراج ویژگیهای مطلوب در
 سیگنال نیرویی حاصل شود که،سیگنال و رمزگشایی آنها
.بیشترین همبستگی را با سیگنال نیروی واقعی داشته باشد
 استخراج ویژگی و انتخاب آنها و،عملیات پیشپردازش داده
 با توجه به نتایج.همچنین رمزگشایی ویژگیها انجام شده است
 میتوان،معناداری که توسط رگرسیون خطی به دست آمده
 بسیار،نتیجه گرفت که سیگنالهای دریافتی از قشر حرکتی مغز
حائز اهمیت هستند و اطالعات زیادی در بر دارند که توسط
روشهای مختلف میتوان آن اطالعات را به زبان سادهتری
.ترجمه کرد
در این مطالعه همبستگی و ضریب تعیین بین سیگنال نیروی
واقعی و سیگنال نیروی ثبت شده توسط الکترودهای کاشته
 در روش رگرسیون خطی به صورت،شده روی قشر حرکتی
1/51  و1/21  برابر با،میانگین در سه جلسه و سه رت به ترتیب
. برای الگوی دوم میباشد1/41  و1/22 برای الگوی اول و
 سیگنال پیوستهی،میتوان نتیجه گرفت که رگرسیون خطی
نیرو را به درستی دنبال کرده و روش مناسبی برای رمزگشایی
 کارایی مطلوبی از خود نشان، همچنین ثبت اسپایک.میباشد
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