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Abstract
Over the past few decades, the brain-computer interfaces (BCI) based on motor imagery has been widely
developed to help people with motor disability. The advantage of this type of BCI as an endogenous
system is, no need for external stimulation, and natural control. One of the major challenges to make
these systems practical is to reduce the number of recording electrodes. In this study, only two EEG
channels (C3 and C4) were used for detecting the imagery of left and right-hand movements. The
features used were band powers (BP), some time domain parameters (TDP) and an adaptive
autoregressive model (AAR). For classification, linear discriminant analysis (LDA), a well-known and
simple classifier was used. The data was taken from the third BCI Competition. Our results confirm
that BP features provide the most robust and effective features for accurate recognition. It was shown
that combining the BP with TDP and AAR features can improve the accuracy of classification. However,
implementing BP and TDP features is proposed for online classification where short computational cost
is important. A maximum steepness of the mutual information (STMI) of 0.2582 was achieved in this
study that could win the second place in the BCI Competition III. Left and right motor imagery (MI)
tasks can be discriminated with an average classification accuracy of 85% and Kappa of 70%.
Keywords: Brain Computer Interface, Motor Imagery, Frequency Band Power, Time Domain Parameters, Adaptive
Autoregressive Model, Linear Discriminant Analysis
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چکیده
در چند دههی اخیرر ،رابر مزرز-رایانرهی مبتنری برر تررحر ترکرت بره صرحر گسرترده بررای کبر بره افرراد مبرتت بره اخرتت
ترکترری ،مررحرد تحررره قرررار گرفترره اسررتم مزیررت ایررر نررح راب ر  ،ب ره عنررحان سیسررتبی درونزاد ،عرردن نیازبرره ت ری ر خررارری و
کنتر طبیعی میباشردم یکری از مشرکت اصر ی در کراربردیکردن ایرر سیسرت  ،نیراز بره نررت تعرداد زیرادی اوکتررود روی سرر
است که سبت افرزای هزینرهی تجهیرزا  ،افرزای تجر م اسربا و هر چنریر دشرحارتر شردن اسرتفاده از ن بررای کراربر ،بره
دویل زمانبر برحدن نررت اوکترودهرا ،میشرحدم ت ی را اخیرر ،در رهرت کراه تعرداد اوکترودهرای مرحرد نیراز برا تفرا کرارایی
سیست بحده استم هدف از ایر پرووه  ،بررسری ویوگریهرا و انتارات ترکیبری مناسرت بررای تشرایص تررحر ترکرت برا اسرتفاده
از تنها دو کانرا ( C3و  )C4بررای ثبرت سریگنا مزرز برحده اسرتم بره ایرر منورحر ،از روش ترحان بانرد ،پارامترهرای ترحزهی زمران
و مررد خحدبازگشررتی تطبی رری ،برره عنررحان ویوگرری و از روش شررناخته شررده و سررادهی نرراویز افتراقرری خطرری رهررت طب هبنرردی
استفاده شدم نترای نشران داد کره ویوگیهرای ترحان بانرد ،بری ترریر سرازگاری و اثرباشری را بررای تفکیر دقیرف و رای تررحر
ترکتی چپ و راست دارندم ه چنیر ،اوگرحریت پیشرنهادی بره صرحر ترکیرت ویوگری ترحان بانرد برا پارامترهرای ترحزهی زمران و
مررد خحدبازگشررتی تطبی رری ،سرربت بهبررحد عبررلکرررد طب هبنرردی گردیرردم نتررای روی دادههررای سررحمیر دورهی مسرراب ا راب ر
مزررز-رایانرره تحانسررت رایگرراه دون را برریر رقابتکننرردگان اص ر ی مسرراب ه ،بررا بیشررینهی  STMIبرابررر  9/3783برره دسررت ورد .در
پررردازش نررابرخ  ،و ررای ترررحر ترکترری دسررت چررپ و راسررت بررا ص ر ت متحس ر برابررر بررا  87درصررد و کاپررای  59درصررد
تشررایص داده شررد ،هر چنرریر نتررای بیررانگررر انت ررا اطتعررا خروررری گسسررتهی  9/34و پیحسررتهی  9/97و سررطز زیرمن نری
عب یاتی دریافتکنندهی  9/45بحدم نترای ایرر م اوره نشران میدهرد کره ویوگیهرای ردیرد ،بره طرحر بررسرته در هنگران اسرتفاده
از ترکیت هر سره دسرتهی ویوگری ،بره بهبرحد عبرلکررد طب رهبنردی سیسرت واسر مزرز-رایانرهی دو کاناوره منجرر میشرحد و در
ضبر ،اوگحریت پیشنهادی برای افراد ردید نیز کارایی قابل م ایسهای را ارائه کرده استم
کلیدواژهها :واس مزز-رایانه ،ترحر ترکت ،تحان باندهای فرکانسی ،پارامترهای تحزهی زمان ،مد خحدبازگشتی تطبی ی ،ناویز افتراقی خطی
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 -1مقدمه

ترکت میدهرد ][5م بره عنرحان ملرا  ،میترحان بره سیسرت

مزز انسران از می یحنهرا سر ح تشرکیل شرده اسرت کره هرر
کرردان و یفررهی خاصرری را بررر عهررده دارنررد و عبررل متفرراوتی
را انجرران میدهنرردم مزررز از طریررف سیسررت عررربی ع ررتنی
قررادر برره ایجرراد ارتبررال و اعبررا کنتررر برره م رری خررار

واس مزز-رایانرهی تشایرری بریر ترکرت دسرت راسرت و
چپ برا تحرره بره سریگنا های مزرزی اشراره کررد کره طری
ن فرد مرحرد نورر تنهرا تررحر ترکرت را در نهرر دارد و برا
اسررتفاده از ن مرریتررحان مکرراننبررای کررامریحتر را در ف ررای

است ][1م

دو یرررا سررره بعررردی ترکرررت داد ] ،[7] [6یرررا یررر

مبکررر اسررت بیباریهررای مات فرری محرررت صرردمه دیرردن
سیسررت عررربی ع ررتنی شررحندم بیباریهررایی از قبیررل
سیتهای مزرزی–ناراعی ،ف ر مزرزی و ف ر چندگانره کره
مسرریر عررربی کنتررر ع ررت در نهررا سرریت میبینررد

مت رررک را کنتررر کرررد ] [9] [8و یررا وی یررر را هرردایت

][2م
ایر افرراد نیازمنرد یر کانرا ارتبراطی هسرتند کره وابسرته
برره کنتررر ماهی ررهها نباشرردم در واقر  ،ایررر کانررا ارتبرراطی
برررای بیرران خحاسررتههای افررراد مع ررح نبایررد وابسررته برره
مسررریرهای خرورررری معبرررح مزرررز ،ماننرررد ماهی رررهها و
اعرررات رررانبی باشرردم یکرری از روشهررای نررحیر رهررت
برراز فرینی عبررلکرررد طبیعرری بیبرراران در ویررات روشهررای
ربررران فیزیحوررح یکی سرریتهای وارده و برقررراری ارتبررال
بررا م رری خررار  ،فررراه وردن مسرریر ارتبرراطی ردیررد و
ویرماهی ررهای برررای مزررز میباشررد کرره مزررز از طریررف ن
بتحانررد مسررت یبا پیانهررا و دسررتحراوعبلهای کنترورری را برره

م ی خار ارسا نباید ][3م
واس مزز-رایانره ،5روش ارتبراطی پیشررفتهای اسرت کره بره
افررراد مع ررح در ب ره دسررت گرررفتر کنتررر م یطرری کب ر
میکند ][4م
تحسررعهی سیسررت های واسر مزررز-رایانررهی کارامررد یکرری از
زمینررههای ت ی رراتی مطررر در دهررهی اخیررر بررحده اسررتم
گروهرری از ایررر سیسررت ها ،بررر مبنررای سرریگنا هررای
اوکتریکررری مزرررزی (سررریگنا اوکتروانسرررفاوحگران )3عبرررل
میکننرردم مبنررای عبررلکرررد ایررر سیسررت ها ،تشررایص بررر
پایرررهی تزییررررا سررریگنا های مزرررزی هنگررران انجررران
فعاویتهررای نهنرری اسررت کرره برره روشهررای متفرراوتی قابررل
ثبت میباشدم
در واس مزز-رایانرهی مبتنری برر تررحر ترکرت ،از شراص
خحاسررته میشررحد تررا ترررحر کنررد باشرری از برردن خررحد را

)Brain Computer Interface (BCI
)Electroencephalogram (EEG

5
3

ربرررا

نبحد ][11] [10م
ترررحر ترکررت در با هررای اوویررهی تسرری-ترکترری مزررز
باعث بره وررحد مردن تزییررا نرحرونی میشرحد کره بسریار
شرربیه برره سرریگنا های مشرراهده شررده در زمرران اررررای ن
ترکت اسرتم اسرا کرار سیسرت های واسر مزرز-رایانرهی
مبتنرری بررر ترررحر ترکررت ،هبرریر تزییرررا نررحرونی و برره
دنبرررا ن تزییررررا سررریگنا مزرررزی در هنگررران انجررران
فعاویتهای نهنی میباشدم
در سرریگنا های مزررزی کرره مرررتب بررا ترررحرا یرا عب یررا
نهنرری متفررراو هسرررتند ،تفاو هررای قابرررل انررردازهگیری
ورررحد داردم بره طررحر نبحنرره ،طرری ترررحر ترکترری ،ریت هررای
خاصرری ماننررد بانررد فرکانسرری میررح ( )μو بتررا ( )βدر برخرری
کانا هرررای  EEGکررراه یافتررره ( )3 ERDو بعرررد از تررررحر

ترکتی دوباره به ورحد می یند ([13] [12] )9 ERSم
هرردف سیسررت واسرر مزررز-رایانررهی مبتنرری بررر ترررحر
ترکت ،ایر اسرت کره ایرر رخردادها را اسرتارا کنرد و برر
اسرا ن نرح تررحر را تشرایص دهرد و در نهایرت بره
دسررتحراتی قابررل فهر برررای یر وسرری هی خررارری تبرردیل

نباید ][14م
در سا  ،5439کاه فعاویتهای امحا وفا با باز کردن
چش  ،تحس برگر کش شدم پس از ن در سا 5459
اصطت  ERDتحس گر فرت ر معرفی شد ] [15و در سا
 5459گری واوتر اوویر نبحنهی
هدف ن خامحش و روشر کردن ی
کرد ][5م م فاروند و وورا در سا  5449از دامنهی مح میح
BCI

مبتنی بر ترحر که
سحییچ بحد را ارائه

برای کنتر محقعیت مکاننبا برای ایجاد ی

سیست

BCI

استفاده کردند ][16م در سا  ،5441گر فرت ر و ه کاران

Event Related Desynchronization
Event Related Synchronization

3
9
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فاطبه قبی :ارائه ی ی

اوگحریت ترکیبی برای تشایص ترحر ترکت دست چپ و راست با استفاده از تنها دوکانا سیگنا اوکتریکی مزز

اوویر نبحنهی  BCIمبتنی بر  ERDرا ارائه دادندم ایر سیست
ف دو اوکترود C3 ،و  C4و تحان را در باندهای فرکانس ،59-8

در سا  ،3955تبید میروزیری و ه کاران تحانستند با
استفاده از شبکهی عربی پی خحر روی مجبحعهی دادهی IIIb

 39-39 ،39-51 ،53-59هرتز م اسبه میکند ][17م اس حگل

به  STMIبرابر با  9/3353دست یابند ][27م

و ه کاران در سا  3997از روش مد خحدبازگشتی تطبی ی
استفاده کردندم دادهی  EEGتحس  19کانا و از پن نفر ثبت
شدم هدف ایر پووه تشایص چهار و یفهی ترحر ترکتی
بحد که با استفاده از طب هبند ناویز افتراقی خطی به ص ت

در سا  ،3958تبیدرضا عباسرحر و ه کاران تحانستند با
استفاده از ترکیت روش استارا ویوگی تبدیل محر گسسته
و ت یل محوفههای اص ی و با استفاده از روش طب هبندی
شبکههای عربی بازگشتی اوبان ،به ص ت میانگیر 87/8

 79/91و کاپای  9/3439±9/977دست یافتند ][18م در سا

درصد دست یابند ][28م

 ،3997کارمر ویدور و ه کاران تحانستند با استفاده از دو
کانا  C3و  C4به ص ت  57/97درصد برای روش تحان باند و
ص ت  15/53برای روش خحدبازگشتی تطبی ی دست یابند

هبانطرحر کره در م را نکرر شرده مشراهده شرد ،یکری از
مشررکت اصرر ی در کرراربردی کررردن اکلررر سیسررت هررای
واس مزرز-رایانره ،نیراز بره کرته اوکتررود و یرا نررت تعرداد
زیررررادی اوکترررررود روی سررررر رهررررت ثبررررت سرررریگنا
اوکتروانسررفاوحگران مرریباشررد ،کرره سرربت افررزای هزینررهی
تجهیررزا  ،افررزای تجرر م اسرربا و کرراه سرررعت
سیست شده و هر چنریر اسرتفاده از ن بررای کراربر دشرحار
مرریباشرردم در هبرریر راسررتا ،ت ی ررا اخیررر در رهررت

][19م
در سررا  ،3994کررارمر ویرردور روش پارامترهررای تررحزهی
زمرران را معرفرری کرررد و برره صرر ت  18/47درصررد بررا 3
کانرررا دسرررت یافرررت ][20م در سرررا  ،3959ویسرررحن و
ه کاران برای طب رهبنردی دو تررحر ترکرت (دسرت چرپ
و راسررت) بررا اسررتفاده از روش تررحان بانررد بررا اسررتفاده از پررن
کانررا (دو کانررا برررای ترررحر ترکررت و سرره کانررا برررای
پتانسریل برانگیاترهی بینرایی) بره صر ت  85درصرد دسرت
یافتنررد ][21م در سررا  ،3953یررر و ه ر کرراران

برره ص ر ت

 81/5درصررد بررا اسررتفاده از روش تررحان بانررد (برراترور ) و
 59اوکترررود دسررت یافتنررد ] [22در سررا  ،3957ریان ر
هر کرراران

و

بره صر ت  84/9و کاپرای برابررر  9/88±9/91بررا

استفاده از  55اوکترود دست یافتند ][23م
م رررا تی کررره نترررای نهرررا روی مجبحعرررهی دادهی
سررحمیر دورهی مسرراب ا رابرر مزررز-رایانرره گررزارش شررده
است بدیر شر میباشد:
در سا  ،3994کیچح و ه کاران از روش ماشیر بردار
پشتیبانی فازی با استفاده از ویوگیهای مبتنی بر محر
استفاده کردند و تحانستند به  STMIبرابر با  9/3519دست یابند
IIIb

][24م
در سا  ،3959مینیحچنا و ه کاران تحانستند با استفاده از
ویوگی ف ای فاز ( )PSو روش ت یل دامنه -فرکانس ()AFA
روی مجبحعهی دادهی  IIIbبه  STMIبرابر با  9/3473دست
یابند ] [25م ه چنیر تحانستند با استفاده از مد خحدبازگشتی
) (ARو روش  AFAو ترکیت

ن با روش قبل  AFAPSبه STM

برابر با  9/3343دست یابند ] [26م

کاه

تعداد اوکترودهرای مرحرد نیراز مریباشرد ][29م هردف

ایرررر پرررووه  ،بررسررری ویوگیهرررای مات ررر و ارائرررهی
ترکیررت مناسرربی از نهررا رهررت تشررایص ترررحر ترکررت
دسررت راسررت و چررپ ،تنهررا بررا اسررتفاده از دو اوکترررود  C3و
 C4با کارایی قابل قبح بحده استم

 -2روشها
 -1-2شرح مجموعهی داده
در ایر پرووه رهرت قابرل اسرتناد برحدن نترای بره دسرت
مررده و م ایسررهی نتررای بررا دیگررر روشهررای م رران ایررر
ترررحزه ،از مجبحعرررهی دادهی  IIIbباررر  IIIمسررراب ا

واس مزز-رایانه استفاده شده است ][30م
ایررر مجبحعررهی داده تحسرر بارر انفحرماتیرر پزشررکی،
محسسررهی مهندسرری پزشررکی ،دانشررگاه تکنحوررح ی Graz
ثبت و ارائه شده اسرتم روش اسرتفاده شرده بررای ثبرت ایرر
مجبحعررهی داده برره شررر زیررر اسررتم در مرت ررهی او ،
هشدار صحتی و عتمت بررری کره نشرانگرر چرپ یرا راسرت
اسررت ،رخ میدهرردم پررس از ن فرررد ترکررت دسررت مربحطرره
را برررای مررد زمرران مشرراص ترررحر میکنرردم هررر بررازهی
زمررای تحس ر چنررد ثانیرره از هر مجررزا میشررحد و سرررس
به صرحر تررادفی عتمرت بررری چرپ یرا راسرت نبرای
داده میشحد و زمای تکرار میگرددم
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ایررر مجبحعررهی داده ،مربررحل برره ترررحر ترکررت دو کررت
دسررت راسررت و چررپ میباشرردم در ایررر مجبحعررهی داده از
سرره فرررد ( S4 ،X11و  )O3اسررتفاده شررده و بررا اسررتفاده از
بازخحرد ،ثبرت انجران شرده اسرتم زمرای شرامل  3ر سره
برای هر فرد و هر ر سه شامل  9تا  4اررا میباشدم
دادههرررا برررا ت حیتکننررردهی  EEGدو قطبررری برررا نررررخ
نبحنررهبرداری  537هرتررز ،ثبررت و برریر  9/7تررا  39هرتررز و
با فی ترر شرکافی ،فی ترر شرده اسرتم ثبرت شرامل دو کانرا
 C3و  C4میباشرررد و ن رررحهی قرارگیرررری اوکترودهرررا در
شکل ( )5قابل مشراهده اسرتم فاصر هی هرر قطرت ملبرت و
منفی از ن طهی  C3و  C4برابر با  3/7سانتیمتر استم
زمررانبنرردی ثبررت نیررز در شررکل ( )3قابررل مشرراهده اسررتم
هبررانطررحر کرره در ترررحیر نیررز مشرراص شررده ،در ثانیررهی
سررحن از شرررو بررازهی زمررای  ،عتمررت برررری و هشرردار
صررحتی رخ میدهررد و از ثانیررهی  9برره شرراص فیرردب داده
میشحد و کل بازهی زمای نیز  8ثانیه طح میکشدم

شکل ( -)1ن حهی قرارگیری اوکترودها در ثبت ][30

و ک تر از  5هرتز را به ایرر دویرل کره تراوی هریچ اطتعرا
ارزشبند  ERD/ERSنیستند ،نیاز نداری م

 -3-2استخراج ویژگی
در ایررر پررووه سرره مجبحعررهی ویوگرری تررحان بانررد،5
پارامترهررای دامنررهی زمررانی 3و ضرررایت مررد خحدبازگشررتی
تطبی رری 3مررحرد زمررای قرررار گرفترره ،نتررای ن بررسرری
شررده و بهتررریر روش انتاررات گردیررده اسررتم پررس از ن،
ترکیررت دوبررهدو و سررهتررایی مجبحعررهی ویوگیهررا مررحرد
بررسررری قررررار گرفرررت و بهترررریر روش رهرررت اسرررتارا
ویوگی انتاات گردیدم
 -1-3-2توان باند
چنرردیر روش برررای اسررتارا ویوگیهررای تررحان بانررد از
سررریگنا های اوکتروانسرررفاوحگران وررررحد دارد ][31م کررره در
ایررر پررووه از روش زیررر اسررتفاده میشررحدم او  ،س ریگنا
بررا اسررتفاده از یرر فی تررر میانگررذر کرره برررای یرر بانررد
فرکررانس مشرراص طراترری شررده اسررت ،فی تررر میشررحدم
فی ترر میانگرذر مررحرد اسرتفاده ،،یر فی تررر براترور پاسررخ
ضربهی نام دود مرتبهی چهارن ( )IIRمیباشدم
سررس ،هرر نبحنره از سریگنا تاصرل ] ،x[tکره تنهرا شررامل
ارررزای فرکررانس مررحرد نیرراز اسررت ،برررای ب ره دسررت وردن
تحان دورهی زمانی به تحان دو میرسد:
()5

]𝑡[ 𝑝[𝑡] = 𝑥 2

بررا تحررره برره انرردازهی پنجرررهی هبحارسررازی  ،wعبررل
هبحارسررازی برره سریگنا بره دسررت مررده از مرت ررهی قبررل
اضافه میشحد:
𝑤

()3

𝑘=0

شکل ( -)2فرایند ثبت داده ][30
 -2-2پیشپردازش
در مرت ررهی پرری پررردازش ،فی تررر بررا گررذر  9هرتررز برررای
تررذف سرریگنا های مررزات چش ر مررحرد نیرراز بررحد ،امررا در
ایررررررا از فی تررر میررانگررذر  5تررا  39هرتررز ب ره رررای فی تررر
با گذر اسرتفاده شرده اسرت ،زیررا فرکانسهرای برا تر از 39
Band Power
Time Domain Parameters

1
]𝑘 𝑝̅ [𝑛] = ∑ 𝑝[𝑛 −
𝑤

5

ایر به معنی ن است کره ترحان بانرد بررای نبحنرهی  ،nبرابرر
بررا تررحان متحسرر  wنبحنررهی قب ری اسررتم م ررادیر ویوگرری
نهایی برابر برا  (p[n]) lnاسرتم از وگراریت بره ایرر دویرل کره
عبررلکرررد طب هبنرردی خطرری را بهبررحد میدهررد ،اسررتفاده

میشحد ][20م

Adaptive Autoregressive Model

3

3
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اوگحریت ترکیبی برای تشایص ترحر ترکت دست چپ و راست با استفاده از تنها دوکانا سیگنا اوکتریکی مزز

فاطبه قبی :ارائه ی ی

ایرر اسررت کرره پارامترهررا مجراز برره تزییررر در زمرران هسررتندم
ایررر امررر باع رث م ریشررحد کرره مررد  AARبتحانررد دادههررای

 -2-3-2پارامترهای حوزهی زمان
تعریرر اصرر ی پارامترهررای تررحزهی زمررانی( )TDPتحسرر

کررارمر ویرردور ارائرره شررد ][20م

ایررر روش ،واریررانس k

مشررت ا س ریگنا را بررا اس رتفاده از معادوررهی زیررر م اسرربه
میکندم
()3

)𝑡(𝑥 𝑖𝑑
) ; i = 0,1, . . . , k
𝑖 𝑡𝑑

 -4-2روش طبقهبندی مورد استفاده
در ایرررر مطاوعررره از روش نررراویز افتراقررری خطررری 5بررررای
طب هبنرردی اسررتفاده شررده اسررتم زیرررا از طرفرری یکرری از
روشهررای محفررف در پووه هررای انجرران گرفترره روی واس ر

( 𝑟𝑎𝑣 = )𝑡( 𝑖𝑝

سرس م رادیر بره دسرت مرده برا اسرتفاده از یر پنجررهی
متحسرر گیری مت رررک نبررایی ،هبررحار مرریشررحد کرره بررا
استفاده از فی تر ( )IIRپیاده شده استم
()9

ناایستای سیگنا مزز را تحصی کند ][32م

]𝑦[𝑛] = 𝑢. 𝑝𝑖 [𝑛] − (1 − 𝑢). 𝑦[𝑛 − 1
ورودی برررحده (مشرررتف مرتبرررهی  )iو y

مزررز-رایانرره در تررحزهی ترررحر ترکررت بررحده ][31][33
] ،[34و از طرف دیگرر بره دویرل سرادگی پیادهسرازی ،تجر
کرر م اسرربا و سرررعت بررا ی ن در طب هبنرردی مررحرد
تحره میباشدم

 -5-2معیارهای ارزیابی

کررره  piسررریگنا
نتیجهی فی تر استم
م ررردار  uبررره عنرررحان یررر پرررارامتر بررررای م اسررربهی
پارامترهررای دامنررهی زمررانی مررحرد اسررتفاده قرررار میگیررردم
هرچررره م ررردار  uکحچررر ترررر باشرررد ،انررردازهی پنجررررهی
متحس ر گیری مت رررک ،بررزر تررر میشررحدم م ررادیر ویوگرری
نهایی برابر با )] ln(y[nاستم

معیررار ارزیررابی صرر ت طب هبنرردی ( ،)ACCبرری تررریر
میرزان مررحرد اسررتفاده را در پررووه هررای مربررحل برره واسر
مزز-رایانره داردم یکری از د یرل م بحبیرت اتتبراوی ن ایرر
است کره میترحان ن را بره سرادگی م اسربه و تفسریر کررد
][35م

 -3-3-2مدل خودبازگشتی تطبیقی

 -2-5-2ضریب کاپا

برررای تحصرری  EEGمیتررحان از یرر مررد خحدبازگشررتی
اسررتفاده کررردم امررا برررای در نوررر گرررفتر ناایسررتا بررحدن
سرریگنا مزررز ،میتررحان در مررد خحدبازگشررتی تطبی رری
پارامترهررای مررد  ARرا بررا زمرران تزییررر دادم مررد AAR
با معادوهی زیر تحصی میشحدم
()7

𝒑𝒚𝒌 = 𝒂𝟏,𝒌 𝒚𝒌−𝟏 + 𝒂𝟐,𝒌 𝒚𝒌−𝟐 + 𝒂𝒑,𝒌 𝒚𝒌−
𝒌𝒗 +

 -1-5-2صحت

2

ضررریت کاپررا یکرری از پارامترهررا برررای ارزیررابی و م ایسررهی
واس های مزرز-رایانره میباشرد .اووریر م اورهای کره کاپرا را
به عنحان روشی ردیرد معرفری کررد تحسر ریکرحت کرحهر
در مج رررهی سرررنج محزشررری و روانشناسررری در 5419
منتشر شد ][36م م ردار صرفر بیرانگرر طب هبنردی تررادفی
میباشررد و کت هررای پی بینیشررده هرریچ ارتبرراطی بررا
کت هررای واقعرری نررداردم م رردار یرر  ،برررای طب هبنرردی
کامل که هبیشه بره درسرتی طب هبنردی مریکنرد ،اسرتفاده
میشررحدم کاپررای برری از  9/57عرراوی 9/9 ،تررا  9/57خررحت،
و ک تر از  9/9ضعی م سحت میشحد ][35م

 vkیرر فراینررد نررحیز گحسرری میررانگیر صررفر بررا واریررانس
)𝑘(  𝜎𝑣2اسررتم شرراخص  kمعبررح ی ر عرردد ص ر یز بررحده و
ن ررال زمرران گسسررتهی هر سررطز را تحصری میکنررد𝑦𝑘−𝑖 ،
) )i=1, … pم ررادیر  pنبحنررهی قب رری اسررتم  pمرتبررهی
مررد  𝑎𝑖𝑘 ،AARپارامترهررای متزیررر بررا زمرران متزیررر مررد
 AARهسررتندم تفرراو مررد  AARبررا مررد  ARمعبررحوی

یکی از اهداف نهایی سیست واس مزز-رایانه ،ارائهی کانا
ارتبال ردیدی از مزز افراد به م ی نها میباشدم بنابرایر،

5

3

)Linear Discriminant Analysis (LDA

 -3-5-2اطالعات متقابل خروجی گسسته

Kkappa

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

مج ه مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،53شباره  ،3تابستان 5345

تئحری ارتباطا

593

شانحن 1و ویحر )5494( 2میتحاند به طحر

مست ی برای اندازهگیری انت ا اطتعا استفاده شحدم
 -4-5-2اطالعات متقابل خروجی پیوسته
معیارهای ارزیابی برای م ادیر پیحسته مانند کسانی که مکاننبا
را در رهت اف ی یا عبحدی ترکت میدهند نیز محرد نیاز استم
م تحای اطتعاتی چنیر خروریهای پیحستهای بر محزش فرد
تاثیرگذار خحاهد بحدم بنابرایر ،م اسبهی م دار ایر اطتعا از
اهبیت تیاتی برخحردار است .نوریهی ارتباطا شانحن نیز برای
ایر سیگنا های پیحسته قابل استفاده است ][35م
 -5-5-2منحنی عملیاتی دریافت کننده
من نی عب یاتی دریافت کننده 3یکی دیگر از معیارهایی است
چنیر معیار دیگر AUC

که میتحاند محرد استفاده قرار گیردم ه
میباشد که از سطز زیر من نی  ROCبه دست می ید ][35م
 -6-5-2زمان پاسخ

با های قب ی به معیارهای ارزیابی اختراص داده شده است
که ردایی داده را اندازهگیری میکند (از طریف ص ت ،اطتعا
مت ابل ،و ویره)م با ایر تا  ،چه اتفاقی خحاهد افتاد ،اگر روش
پردازش کامل اطتعا  ،تحسعه یافته باشد ،اما نتیجه ی ساعت
پس از ایر که فرد ،به واق عبل را انجان داد ،به دست ید؟ به
عبار دیگر ،زمان پاسخ نیز ی پارامتر تیاتی در ارزیابی
عبلکرد واس مزز-رایانه است .برای در نور گرفتر زمان پاسخ،
تداکلر  STMI4نیز به عنحان معیار ارزیابی در واس مزز-رایانه
محرد استفاده قرار گرفته استم سیست واس مزز-رایانه با
بی تریر م دار بیشینهی  STMIسری تریر و دقیفتریر
بازخحرد را در خروری فراه میکند ][35م

 -3یافتهها و بحث
در ابترردا مرت ررهی پرری پررردازش و پررس از ن پارامترهررای
مه برای اسرتارا ویوگری و انتارات بهترریر ویوگری بررای
طب هبنرردی دادههررا روی یکرری از افررراد مسرراب ه ( )X11بررا
طب هکننردهی نراویز افتراقری خطری بررسری میشرحدم بررای
تعیررریر تبرررامی پارامترهرررا از روش اعتبارسرررنجی مت ابرررل
اسررتفاده شررده اسررتم در ایررر روش دادههررا برره دو دسررتهی

Shannon
Weaver

5
3

مررحزش و تسررت ت س ری میشررحند ،مراتررل تعیرریر ضرررایت
مررد روی دادهی مررحزش و ارزیررابی مررد ب ره دسررت مررده
روی دادهی تسرررت انجررران میشرررحدم در ایررررررررا از روش
اعتبارسرررنجی  8–Foldاسرررتفاده شرررده اسرررتم پرررس از ن،
نتررای روشهررای انتاررابی برررای افررراد مات ر مجبحعررهی
داده بررا روش اعتبارسررنجی یکرری بیرررون ،گررزارش میشررحد و
نتای ن با نتای مساب ه ،م ایسه خحاهد شدم

 -1-3پارامترهای مورد نیاز
 -1-1-3پارامترهای توان باند
در ایررر بارر پارامترهررای مررحرد نیرراز برررای اسررتارا
ویوگیهررای تررحان بانررد ،برره صررحرتی کرره در طب هبنرردی
بهتریر عبلکرد را داشته باشند ،انتاات میشحندم
در ایررر مرت رره اثررری کرره ت سرری سرریگنا یررادگیری روی
ص ت طب هبنردی میگرذارد ،مرحرد بررسری قررار مریگیررد.
در ابترردا بانررد فرکانسرری  53-8و  39- 59هرتررز و انرردازهی
پنجرهی هبحارسرازی برابرر برا  3در نورر گرفتره شرده ترا در
مراتررل بعررد م رردار بهینررهی بانررد فرکانسرری و انرردازهی
پنجرهی هبحارسازی تعییر شحدم
بهتریر نتای در تاوی که سررریگنا به م دودهی زمانی 8-1
ثانیه م دود شررحد ،به دسررت مده و بدتریر تاوت هنگامی رخ
داده که سرریگنا به  5/7تا  9ثانیه کاه یافته اسررتم پس به
نور میرسررد که با از بیر بردن اطتعا ویر ضررروری (تذف
برازهی  9ترا  3ثرانیه) از بازهی زمای  ،نبحنههایی که تاوی
اطتعا ارزشرربندی نیسررتند تذف شررده و طب هبندی بهبحد
پیدا خحاهد کردم از سررحی دیگر ،از بیر بردن اطتعا بی از
تد نیز نامط حت اسرتم ایر نتیجه ،تاصل از ایر واقعیت است
کره هر فرد قحیتریر اثر  ERDخحد را در و وهای متفاو از
زمران در بازهی زمای نشررران میدهد ،زیرا هر فرد میتحاند
شرررو یا پایان ترررحر ترکت را در زمانهای متفاوتی داشررته
براشررردم در زمرای هرای بعردی ،با  8-1ثرانیره از بازهی
زمای ها رهت تعییر سرایر پارامترها انتاات میشحدم زیرا به
دویل کاه تج اطتعا  ،پردازش اطتعا سری تر شده و
سبت نتیجهگیری بهتر در انتاات سایر پارامترها میگرددم
پرررارامتر بعررردی ،پرررارامتر هبحارسرررازی اسرررت کررره طرررح
پنجرررهی هبحارسررازی را نشرران میدهررد و در ن تررحان بانررد

)Receiver-Operator Characteristics (ROC
Steepness of the Mutual Information

3
9
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میررانگیر گرفترره میشررحدم در ایررررررا بررا ثابررت نگرره داشررتر
سایر پارامترها ،م ردار ایرر پرارامتر تزییرر میکنرد ترا م ردار
مناسررت ن رهررت طب هبنرردی انتاررات شررحدم اوگررحریت
طب هبندی ،بهترریر عبرلکررد را در انردازهی پنجررهی بریر
 3تررا  3داردم زمررانی کرره از پنجرررهی  3ثانیررهای اسررتفاده
میشحد ،نحسرانا م ری ترحان کراه مییابرد و هر چنریر
میتحاند تزییرا درونی و بیرفردی را کاه دهدم
زن برره نکررر اسررت ،از نرررا کرره تزییررر انرردازهی پنجرررهی
برریر  3تررا  3ثانیرره ،ترراثیر زیررادی در عبررلکرررد طب هبنرردی
ندارد ،با تحرره بره نرح پرردازش میترحان انردازهی پنجرره را
بیر  3تا  3تزییرر دادم برهطحر ملرا  ،بررای پرردازش بررخ ،
کرره زمرران و سرررعت پررردازش اطتعررا اهبیررت دارد ،بهتررر
است از پنجرهی  3ثانیهای استفاده شحدم
تبرران افررراد در زمررانی برریر ثانیررهی  3تررا  1از هررر بررازهی
زمای تررحر ترکرت را انجران میدهنرد ،امرا شررو دقیرف
و طح ارررای تررحر ترکتری ،وابسرته بره شراص اسرتم برا
تحره به م ردودهی بررش انتارات شرده بریر  1ترا  8ثانیره،
در صحرتی که طرح پنجرره  3ثانیره باشرد ،برازهی بریر  9ترا
 8ثانیرره مررحرد م اسرربه قرررار گرفترره و در صررحرتی کرره طررح
پنجررره  3ثانیرره باشررد ،بررازهی برریر  3تررا  8ثانیرره مررحرد
م اسررربه قررررار میگیرررردم در نتیجررره ،برنامررره قرررادر بررره
ربر وری اطتعرا مربرحل بره  ERDاز تبران افرراد اسرت
و ایرررر نشررران دهنررردهی ن اسرررت کررره طرررح پنجررررهی
هبحارسازی به درستی انتاات شده استم
پررس از تعیرریر پررارامتر هبحارسررازی ،بررا تزییررر م رردودهی
بانررد فرکانسرری ،بانرردهای فرکانسرری م رحثرتر در طب ررهبنرردی
مشاص میشحدم
در ایررر مرت رره ،ابترردا عبررلکرررد طب هبنرردی هنگررامی کرره
ف ی بانرد فرکانسری مرحرد اسرتفاده قررار گیررد ،بررسری
شدم نتای بررای بانرد فرکانسهرای مات ر (تردود  37بانرد
فرکانسی) به دست مده است
بهترررریر نترررای در م ررردودههای فرکانسررری مات ررر در
اسرررتفاده از یررر بانرررد فرکانسررری مربرررحل بررره بانررردهای
فرکانسرری  34-35 ،39-54 ،53-5و  33-5برره دسررت مررد
که از بیر ایرر  9بانرد فرکانسری ،بهترریر نتیجره مربرحل بره
باند  54تا  39هرتز بحد.
ترررا بانرررد فرکانسررری  39-54هرترررز انتارررات گردیرررد و
بانردهای فرکانسری دیگررر برره ن اضرافه شررد ،تتری بانرردهای
فرکانسری ویررر از  9بانررد فرکانسری نکررر شررده ،تررا بهبررحد یررا

عرردن بهبررحد عبررلکرررد طب هبنرردی ،در صررحرتیکه برری از
ی ر بانررد فرکانسرری اسررتفاده شررحد ،بررسرری گرررددم بهتررریر
تاوررت ن ،ترکیررت بررا  34-31بررحد ،برره هب ریر ترتیررت بررا
ثابررت بررحدن ایررر دو ،بانررد فرکانسرری دیگررری برره ایررر دو
اضافه گردیرد و نتیجرهای کره بره دسرت مرد نشران داد کره
بانرردهای فرکانسرری کرره برره صررحر تکرری ترراوی اطتعررا
ارزشرربندی برررای طب ررهبنرردی بحدنررد ،در ترکیررت نیررز
نتیجهی بهتری داشتندم
 -2-1-3پارامترهای حوزهی زمانی
در ابترردا عبررلکرررد طب هبنرردی برررای م رردودههای مات ر
برش م ایسره شردم دیگرر پارامترهرای مرحرد نیراز بررای ایرر
روش در ابتررردا بررره گحنرررهای در نورررر گرفتررره شرررد ترررا در
با های بعرد م ردار بهینره بره دسرت یرد (م ردار اوویرهی
پارامترهررای تعررداد مشررت ا و انرردازهی پنجرررهی نبررایی برره
ترتیررت برابررر بررا  d=4و  u=9/9987در نوررر گرفترره شررد)م
بهتریر نترای هباننرد ویوگیهرای ترحان بانرد ،در م ردودهی
برش  8-1ثانیه به دست مدم
پررس از ن ،ترراثیری کرره تعررداد مشررت ا روی پارامترهررای
تررحزهی زمرران میگررذارد ،بررسرری شررد کرره بهتررریر نتیجرره
برای تعداد  3مشتف به دست مدم
سررررس ،اثرررر تزییرررر انررردازهی پنجررررهی نبرررایی ( )uروی
عبررلکرررد طب هبنرردی مررحرد بررسرری قرررار گرفررت .پررارامتر u
در واقرر مسررئح انرردازهی فی تررر متحسرر گیری مت رررک
است که بعرد از م اسربهی ترحان مشرت ا اعبرا مریشرحدم
بررای  u=5نتیجره برابرر ن اسرت کره هریچ فی ترری اعبرا
نشررده باشرردم زن برره نکررر اسررت کرره بررا کرراه م رردار ،u
انرردازهی پنجرررهی متحسر گیری مت رررک افررزای مررییابرردم
بهتریر نتای برای م دار  9/9957به دست مدم
 -3-1-3پارامترهای مدل خودبازگشتی
در ابترردا عبررلکرررد طب هبنرردی برررای م رردودههای مات ر
برش ،م ایسره شردم م ردارهای اوویرهی پارامترهرای مرتبرهی
مد خحدبازگشرتی و ضرریت برهروز رسرانی بره ترتیرت برابرر
با  p=9و  u=0/0085در نورر گرفتره شرد ترا بهینرهی نهرا
بره دسررت یررد کرره بهتررریر نتررای در م رردودهی برررش 8-1
ثانیه بحدم
پررس از ن ،ترراثیری کرره مرتبررهی مررد روی عبررلکرررد
طب هبنرردی میگررذارد ،بررسرری شرد کرره مرتبررهی  4بهتررریر
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نتیجه را داشرتم پرارامتر مرحثر دیگرر ،ضرریت برهروز رسرانی
است که بهتریر نتای برای  9/9957به دست مدم

 -2-3نتایج طبقهبندی روشهای مختلف
تررا کرره پارامترهررای هررر  3مررد برره دسررت مررد ،انتاررات
ویوگی را با هر  3روش بره صرحر مجرزا و برا ترکیرت نهرا
روی فرررد  X11انجرران شررده و نتررای در ررردو ( )5رهررت
م ایسه ارائه شده استم
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هرر چنرریر میتررحان مشرراهده کرررد کرره بهتررریر نتررای در
ثانیررهی  5از هررر بررازهی زمررانی رخ داده اسررتم تزییرررا
زمرران نشرران دهنرردهی م رردودهی زمررانی از سریگنا در هررر
بررازهی زمررای میباشررد کرره در پررردازش بررحده اسررت.
ن طررهی پایرران ،ثانیررهی  8از هررر بررازهی زمررای م ریباشرردم
زن برره نکررر اسررت کرره  STMIنکررر شررده در ررردو ()5
میانگیر  STMIمیباشدم
Cohens kappa coefficient
0.8

BP

0.7

TDP
0.6

Kappa

ACC

)I (Nykopp
)I (Wolpaw

BP+AAR

)I (Continous

STMI

AUC

TDP+AAR
0.3
BP+TDP+AAR

BP

9/11±9/97

83/9

9/33

9/93

9/5

9/4

TDP

9/15±9/97

89/5

9/34

9/31

9/94

9/88

AAR
BP
TDP
BP
AAR
TDP
AAR
BP
TDP
AAR

BP+TDP

0.4

9/77±9/99

55/7

9/33

9/34

9/98

9/87

9/5±9/97

87/5

9/34

9/94

9/53

9/43

9/14±9/97

89/9

9/38

9/95

9/53

9/45

9/13±9/97

85/9

9/39

9/38

9/59

/88

9/55±9/97

87/9

9/9

9/94

9/53

9/43

0.2

]KAP00 [1

جدول ( -)1نتای طب هبندی روشهای مات

روی فرد X11

AAR
0.5

0.1

0

-0.1

8

7

5

6

4

2

3

0

1

-0.2

time

برای فرد X11

شکل ( -)3نبحدار کاپا با ویوگی مات
Steepness of mutual information

0.25
BP

TDP

0.2

AAR

TDP+AAR

BP+TDP+AAR

0.05

8

7

5

6

4

2

3

0

1

0

time

شکل ( -)4نبحدار  STMIبا ویوگی مات

برای فرد X11

تررا برره ایررر مرت رره ،تبررامی اطتعررا و م اسرربا روی فرررد
 X11انجان شده اسرتم اکنرحن رهرت اطبینران از عبرلکررد
نتررای روی افررراد مات ر  ،تبررامی روش روی فرررد  S4و O3
نیررز پیادهسررازی شررد کرره نتررای ن در ررردو های ( )3و ()9
ارائه شده اسرتم نترای نشران میدهرد کره روش ارائره شرده
روی دو فرررد دیگررر مسرراب ه نیررز عبررلکرررد قابررل قبررحوی
داشته استم
جدول ( -)2م ایسهی نتای روش چهارن ( )BP+TDPروی افراد
مات
kappa
X11

)I(Nykopp
ACC
)I(Wolpaw

)AUC STMI I(Continous

87/5 9/5±9/97

9/34

9/94

9/43 9/53
9/84

85/7 9/13±9/97 S4
81/3 9/53±9/94 O3

9/35

9/38

9/5

9/93

9/94

9/43 9/55

89/3 9/18±9/91

9/35

9/97

9/45 9/53

mean

ویوگیهای انتاات شده در هرر مرت ره بره ترتیرت بره شرر
زیر است:
تحان باند
پارامترهای تحزهی زمان
مد خحدبازگشتی تطبی ی
تحان باند و پارامترهای تحزهی زمان
تحان باند و مد خحدبازگشتی تطبی ی
پارامترهرررای ترررحزهی زمررران و مرررد خحدبازگشرررتی
تطبی ی
ترررحان بانرررد و پارامترهرررای ترررحزهی زمررران و مرررد
خحدبازگشتی تطبی ی
زن برره نکررر اسررت کرره در مراتررل قبررل ،برررای افررزای
سرررعت اررررای برنامرره ،تنهررا برره م اسرربهی ص ر ت و کاپررا
برررای انتاررات پارامترهررا پرداخترره شررد و در ایررر مرت رره
تبررامی معیارهررای ارزیررابی سیسررت های واس ر مزررز-رایانرره
در ررردو ( )5و هرر چنرریر رهررت م ایسررهی روشهررای
نکررر شررده ،نبحدارهررای معیارهررای ارزیررابی کاپررا و  STMIدر
شررکلهای ( )3و ( )4رس ر شررده اسررتم هبررانطررحر کرره در
شکلها نیرز قابرل مشراهده اسرت ،روشهرای چهرارن ،پرنج
و هفت بهترریر کاپرا را داشرتهانرد امرا در بیشرینهی ،STMI
روش هفرررت و چهرررارن بهترررریر نتیجررره را ارائررره دادهانررردم

BP+AAR

0.1

]STMI [bit/s

BP+TDP

0.15
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جدول ( -)3م ایسهی نتای روش هفت ( )BP+TDP+AARروی
افراد مات
kappa

)I(Nykopp
ACC
)I(Wolpaw

87/9 9/55±9/97 X11
83 9/19±9/97 S4
mean

85/8 9/51±9/94 O3
87/5 9/59±9/91

)I(Continous

AUC STMI

9/9

9/94

9/43 9/53

9/33

9/9

9/5

9/49

9/95

9/98

9/3

9/43

9/34

9/97

9/45 9/59

 -3-3نتایج مسابقه
در ایر مجبحعرهی داده ،معیرار ارزیرابی برنامرهی ارائره شرده
تحسررر شررررکتکننررردگان مسررراب ه ،بیشرررینهی STMI
میباشررد کرره نتررای نفرررا او تررا پررنج مسرراب ه و رایگرراه
روشهای پیشنهادی در ردو ( )9قابل مشاهده استم

م اورره در سررطرهررای خررر ررردو قرررار گرفتررهانررد امررا نکترره
تائز اهبیت ایر اسرت کره در تبرامی ایرر روشهرا اخرتتف
بیشررینهی  STMIگررزارش شررده برررای  O3بررا دو فرررد  S4و
 X11بسیار زیاد اسرت و تنهرا نتیجرهی گرزارش شرده بررای
 O3نتیجهی خرحبی برحده و میرانگیر برا یی بره دسرت مرده
اسررت ،در صررحرتیکرره هرردف ،ارائررهی اوگررحریتبی اسررت کرره
بتحانررد برررای تبررامی افررراد رررحات بدهرردم نتررای نفررر او
مسرراب ا برررای تبررامی افررراد اخررتتف کبرری دارد و ایررر
اخررتتف در روش هررای ارائرره شررده تحسرر ایررر م اورره برره
تررداقل رسرریده و ایررر نشرران دهنرردهی عبررلکرررد خررحت
اوگحریت روی افراد مات میباشدم
جدول ( STMI -)5روشهای پیشنهادی و دیگر م ا
بیشینهی

جدول ( STMI -)4روشهای پیشنهادی و نفرا برتر مساب ه
شرکت

X11

S4

O3

بیشینه

]AFAPS+ARPS[26

9/5199

9/5589

9/5377

9/3343

STMI

]FFNN[27

9/9833

9/9871

9/8931

9/3353

نفر او مساب ه

9/3984

9/9383

9/5148

9/3549

]AFAPS+LDA[25

0/1269

0/0726

0/6860

0/2952

میانگین
X11

S4

O3

1

S.Lemm

9/3984

9/9383

9/5148

9/3549

2

BP+TDP+AAR

9/3959

9/394

9/3583

9/3783

3

o.Burmeister

9/5554

9/9559

9/5131

9/3791

4

TDP+BP

9/3995

9/391

9/3455

9/3959

5

Xiaomei Pei

9/5553

9/9431

9/3939

9/5389

6

S.Parini

9/5585

9/5358

9/5589

9/5589

7

D.Coyle

9/9498

9/5949

9/5574

9/5574

کننده

STMI

میانگیر
بیشینه

تا ایرررا  5مجبحعرهی ویوگری مات ر معرفری گردیرد کره
برای هر روش ،پارامترهرای مهر برر اسرا تراثیر عبرلکررد
نهررا روی طب هبنرردی انتاررات شرردندم سرررس نتررای 5
روش بررا ه ر م ایسرره و بهتررریر روش انتاررات شرردم پررس از
ن ،نتای بره دسرت مرده برا نترای مسراب ه م ایسره گردیرد
که نشان دهندهی عبلکرد خحت روش ارائه شده بحدم
م ایسهی نترای ایرر پرووه برا نترای م را ][19]-[23
نشان دهندهی ایرر اسرت کره اوگرحریت ارائره شرده تحانسرته
است با تعداد اوکترود ک ترر بره صر ت برا تری دسرت یابردم
هررر چنررریر نترررایجی کررره روی مجبحعرررهی دادهی  IIIbدر
م ررا ] [27]-[24گررزارش شررده اسررت ،در ررردو ()7
قابل مشاهده استم
هبررانطررحر کرره در ررردو مشرراهده میشررحد ،نفررر او
مسرراب ا در سررطر سررحن و دو روش ارائرره شررده در ایررر

STMI

FSVM with
wavelet-based
]features [24

0/0863

0/0718

0/6711

0/2764

BP+TDP+AAR

9/3959

9/394

9/3583

9/3783

TDP+BP

9/3995

9/391

9/3455

9/3959

هرر چنرریر در م اورره ،تنهررا معیررار ارزیررابی ص ر ت گررزارش
شررده کرره رهررت م ایسرره در ررردو ( )1ارائرره شررده اسررتم
هبررانطررحر کرره در ررردو قابررل مشرراهده اسررت ،نتررای ب ره
دسررت مررده در ایررر م اورره بررا نتررای برره دسررت مررده در
م اوهی عباسرحر و ه کاران اختتف کبی داردم
جدول ( -)6ص ت روشهای پیشنهادی و نفرا برتر مساب ه
میانگین

صحت
X11

S4

O3

صحت

عباسپور ][28

89/81

83/19

88/41

87/8

BP+TDP+AAR

87/9

85/7

81/3

87/5

TDP+BP

87/5

9/391

9/3455

89/3

 -4نتیجهگیری
هدف از انجران ایرر پرووه  ،تحسرعهی یر سیسرت واسر
مزز-رایانهی مبتنی برر تررحر ترکرت برا اسرتفاده از ترداقل
اوکترررود بررحد کرره بتحانررد برره ص ر ت و دقررت مط ررحبی برررای
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نزدی ر کررردن سیسررت برره ی ر سیسررت کرراربردی دسررت
 در ایرررر پرررووه تنهرررا از دو،یابررردم در هبررریر راسرررتا
) بررررای ثبرررت داده و پرررردازش اطتعررراC4  وC3( کانرررا
اسررتفاده شرردم اوگررحریتبی برررای تشررایص تر رحر ترکررت دو
کتسه پیادهسازی شده استم
 پارامترهررای تررحزهی زمرران،)BP( سرره ویوگرری تررحان بانررد
) ارائرره شرردهAAR( ( و مررد خحدبازگشررتی تطبی رریTDP)
(LDA) و برررای طب هبنرردی از روش نرراویز افتراقرری خطرری
اسررتفاده شررده اسررتم برررای تعیرریر پارامترهررای روشهررای
اسررررتارا ویوگرررری از روش اعتبارسررررنجی مت ابررررل در
، و از طریررف ایررر روش،مجبحعررهی مررحزش اسررتفاده شررده
 هرردف ایررر.م ررادیر پررارامتر بهینرره برره دسررت مررده اسررت
پررووه ارائررهی یرر اوگررحریت مشرراص بررا پارامترهررای
 برره هب ریر دویررل،ی ر سرران برررای تبررامی افررراد م ریباشررد
پارامترها برای یر فررد تنوری شرده و نتیجرهی بره دسرت
مررده برررای دیگررر افررراد نشرران دهنرردهی مط ررحت بررحدن
پارامترها برای افراد مات میباشدم
 ثانیره8  ترا1 نتای به ایر شرر برحد کره اگرر زمایشرا بره
 ص ت طب هبندی بهبحد مییابدم،م دود شحد
 بررا اسررتفاده از اعتبررارسررنجی،پررس از تعیرریر پارامترهررا
 نترررای بررره دسرررت مرررده و نشررران داد کررره،یکرریبیررررون
ویوگیهررای ترررحان بانررد عبرررلکررررد بهتررری نسررربت بررره
پارامترهررای تررحزهی زمرران و مررد خحدبازگشررتی تطبی رری
داردم ه ر چنرریر پارامترهررای تررحزهی زمرران نیررز برره مراتررت
عبررلکرررد بهتررری نسرربت برره مررد خحدبازگشررتی تطبی رری
داشررتم بررا ترکیررت ویوگیهررای تررحان بانررد و پارامترهررای
 نترای بهبرحد یافرت امرا ترکیرت ایرر دو روش،تحزهی زمران
بررا مررد خحدبازگشررتی تطبی رری برره میررزان نسرربتا کبرری
سبت بهبحد نتای شدم
نتررای نشرران داد کرره نتیجررهی تاصررل از اوگررحریت نررابرخ
-میتحانررد رایگرراه دون در سررحمیر مسرراب هی واسرر مزررز
رایانرره را برره دسررت ورد و هرر چنرریر صرر ت و معیارهررای
ارزیرررابی سیسرررت بیرررانگرررر کررراربردی برررحدن سیسرررت
پیادهسازی میباشدم
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