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Abstract
Neural spike detection is the first step in the analysis of neural action potentials in extracellular
recordings. The background noise which mainly originates from a large number of far neuronal units,
usually confront with detection of low-amplitude spikes. So far, many scholars have devoted their works
to this subject and many algorithms have been proposed. In this paper we present an automatic spike
detection algorithm for the noise-contaminated extracellular signal. This algorithm consists of four
steps: 1- A bandpass filtering and using a differential filter; 2- applying Shannon's energy nonlinear
filter; 3- Hilbert transform; and 4- Thresholding of the signal. The proposed method has been compared
with five known methods in spike detection. This comparison is done on two simulated datasets and one
real data set. The results indicate the superiority of the proposed method for simulated data compared
to other methods, which indicates the robustness of the proposed algorithm to the noise. Meanwhile,
for real data, it reaches the second place among all six methods. Using Shannon's non-linear energy
filter can be an effective way to detect spikes in extracellular signal recordings. The comparison
indicates that this method is superior to the commonly known methods for spike detection.
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چکیده
آشکارسازی اسپایکهای عصبی ،نحستین گام برای تجزیه و تحلیل پتانسیل عمل واحدهای نورونی در ثبت خارج سلولی میباشد .وجود
نویز پسزمینه درثبتهای خارج سلولی ،که عمدتا از جمع آثار پتانسیل عمل واحد های نورونی دورتر از منطقهی ثبت ناشی میشود،
در بسیاری از مواقع ،آشکارسازی و تشخیص اسپایکهای عصبی کمدامنه را دشوار میسازد .تا کنون محققان زیادی به این موضوع
پرداخته و برای حل این مشکل ،الگوریتمهای زیادی پیشنهاد دادهاند .در این مقاله ،یک الگوریتم خودکار برای آشکارسازی اسپایکهای
عصبی در سیگنال ثبت خارج سلولی آغشته به نویز پسزمینه ،ارائه شده است .این الگوریتم از چهار مرحله ،شامل  -3فیلتر کردن
میانگذر و استفاده از فیلتر باالگذر تفاضلی -۳ ،اعمال فیلتر غیرخطی انرژی شانون -1 ،تبدیل هیلبرت و  -1آستانهگذاری روی سیگنال
به دست آمده ،تشکیل شده است .روش پیشنهادی در این مقاله ،با پنج روش شناخته شده در تشخیص اسپایک ،روی دو مجموعهی
دادهی شبیهسازی شده و یک مجموعهی دادهی واقعی ،مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج به دست آمده ،حاکی از برتری روش
پیشنهادی نسبت به سایر روشها برای دادههای شبیهسازی شده ،بوده که نشاندهندهی مقاوم بودن الگوریتم پیشنهادی نسبت به نویز
میباشد .عالوه بر این ،برای دادههای واقعی ،روش پیشنهاد شده رتبهی دوم را در میان تمام روشها به خود اختصاص داده است .استفاده
از فیلتر غیرخطی انرژی شانون ،میتواند راهحل موثری برای تشخیص اسپایکهای عصبی در سیگنال ثبت خارج سلولی آغشته به نویز،
به حساب آید.
کلیدواژهها :ثبت خارج سلولی ،تشخیص اسپایک ،پتانسیل عمل ،انرژی شانون

*نویسندگان مسئول
نشانی :آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب ،گروه مهندسی پزشکی ،دانشکدهی مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران ،کد پستی31811-31331 :
تلفن+88 )۳3( ۸1۳۳۲۸18 ،+88 )۳3( ۸1۳۳۲1۳8 :
دورنگار+88 )۳3( ۸1۳۳۲۸۸۸ :
پست الکترونیکیshalchyan@iust.ac.ir, daliri@iust.ac.ir :

© Copyright 2019 ISBME, http://www.ijbme.org

۳۸8

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،3۳شماره  ،1زمستان 318۸

 -1مقدمه
ثبت خارج سلولی به کمک میکروالکترودها ،3روشی معمول در
علوم اعصاب است که فعالیتهای عصبی خارج سلولی واحدهای
نورونی نزدیک به نوک الکترودها در یک بافت عصبی را ثبت
میکند [ .]3اکثر روشهای تحلیل فعالیت عصبی ،برای
شناسایی لحظههایی که در آنها پتانسیلهای نورونی اتفاق
میافتند ،کار خود را با آشکارسازی اسپایک ۳آغاز میکنند.
توجه به این نکته مهم است که در صورت بروز خطا در
آشکارسازی اسپایک و موقعیت زمانی اسپایکها ،این خطاها به
طور اجتناب ناپذیری در تمامی تحلیلهای بعدی ،تاثیرگذار
خواهند بود [.]۳[]3
مشکالت متعددی برای آشکارسازی صحیح اسپایکها وجود
دارد که از آن جمله میتوان به نویز پسزمینهی ناشی از فعالیت
نورونهای دورتر و نویز دستگاه ثبت ،اشاره کرد [ .]1تا کنون از
روشهای بسیاری برای حل این مساله استفاده شده است [-3
.]3۲
متداولترین روش برای تشخیص اسپایک ،آستانهگذاری روی
دامنه است که اغلب برای اجراهای زمان واقعی در سیستمهای
واسط مغز-رایانه ،1مورد استفاده قرار گرفته است [.]۲[]1
روشهای ارائه شده برای شناسایی خودکار سطح آستانه ،مبتنی
بر براورد توان نویز زمینهای بوده و به پیشفرضهایی درخصوص
نوع توزیع آماری دامنهی نویز (معموال گاوسی) ،نیاز دارند ،که
این فرضیات در برخی موارد مورد تایید قرار نمیگیرند [.]1
یکی دیگر از روشهای پرکاربرد برای تشخیص اسپایک ،مبتنی
بر تطبیق الگو 1میباشد .در این روش ،الگوهایی که بیانگر یک
شکل موج پتانسیل عمل معمول هستند ،به عنوان معیار ،مورد
استفاده قرار میگیرند .این کار عموما مستلزم دخالت اپراتور یا
آزمونگر در تایید شکل موجهای الگوی آماده شده برای تطبیق
است که به خصوص در مواقعی که تعداد زیادی الکترود وجود
دارد ،عمال کاربردی نمیباشد [.]۸[]3
در مطالعهی لئو و همکارانش [ ،]1یک روش آشکارسازی
اسپایک خودکار ،مبتنی بر فیلتر مورفولوژیکی بهینهی تکهای
ارائه شده است .مزیت قابل توجه این روش این است که به طور
موفقیتآمیزی ،اثر نویز پسزمینه را کاهش میدهد .در
مطالعهی تاکهکاوا و همکارانش [ ،]8یک الگوریتم مبتنی بر
مدل ،جهت شناسایی اسپایک با در نظر گرفتن توزیعهای
دامنهای ،عرضی و فراوانی اسپایک ،ارائه شده است .کوییروگا

[ ،]8نشان داد که شکل اسپایکها میتواند با فیلترهای علی،
که غالبا برای تشخیص برخط ۲اسپایک مورد استفاده قرار
میگیرند ،به طور قابل توجهی تغییر یابد .همچنین روشهای
مبتنی بر تبدیل موجک متعددی برای تشخیص اسپایکها در
دادههای نورونی ،وجود دارد [ .]3۳[]33[]31[]۸[]۳روش
شناخته شدهی دیگری که به دلیل هزینهی محاسباتی پایین و
دقتی باالتر از روش آستانهگذاری دامنه ،مورد توجه کاربران قرار
گرفته است ،از تبدیل عملگر انرژی تیگر ]۳1[ 1استفاده
میکند .اگر چه این روش ،یک الگوریتم کارامد و محبوب است،
اما طبق بررسیهای انجام شده در برخی از گزارشهای علمی،
وجود مولفههای گذرا و حضور نویز ،باعث کاهش دقت این
الگوریتم تشخیص اسپایک میشود [.]۳1[]۸[]3
متتوا و همکارانش [ ،]31پنج الگوریتم تشخیص اسپایک و سه
معیار آستانهگذاری برای تشخیص اسپایک را معرفی کردند .در
مطالعهی اعظمی و صانعی [ ،]3سه روش جدید بر اساس
عملگر انرژی غیرخطی نرم شده ،بعد فراکتال ،۸و انحراف معیار،
برای تشخیص اسپایکهای نورونی مخلوط شده با نویز و
تداخالت ،ارائه شد .در [ ،]31روش جدیدی برای رفع مشکالت
الگوریتمهای قبلی ارائه شده است که از تجزیهی مد تجربی
جمعی ،8که به انتخاب پارامتر نیازی ندارد و همچنین از روشی
جدید برای انتخاب خودکار پارامترهای فیلتر ،بهره برده و سپس
برای تقویت کارایی هر یک از روشهای موجود ،از تبدیل
هیلبرت ،به عنوان مرحلهی پیشپردازش ،استفاده شده است.
در تشخیص اسپایکهای نورونی ،روشهایی سختافزاری نیز
موجود میباشند که یکی از این روشها در [ ]3۲ارائه شده
است .در این روش ،در ابتدا ،توانایی آشکارساز اسپایک EC-PC
مورد ارزیابی قرار گرفته ،سپس این الگوریتم روی یک تراشهی
 µm 1/31 CMOSاجرا شده و نتیجهی یک عملیات بدون
نظارت و غیرپارامتری ،نشان داده شده است.
در سال  ،۳13۳گروهی از محققان ،یک روش جدید را برای
تشخیص قلهی  Rدر کمپلکس  QRSسیگنال قلبی ،پیشنهاد
کردند که بر پایهی استفاده از یک فیلتر غیرخطی انرژی شانون
و تبدیل هیلبرت استوار میباشد [ .]31با وجود شباهت
کمپلکس  QRSبا اسپایکهای عصبی از لحاظ دارا بودن ماهیت
گذرا در حوزهی زمان ،اسپایکهای عصبی از نظر مشخصات
زمانی ،مورفولوژیکی و فرکانسی ،با کمپلکس  QRSسیگنال
قلبی تفاوتهای آشکاری دارند .عالوه بر این ،حضور نویز
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فرکانس باالی نورونی در پسزمینهی اسپایکهای عصبی،
مسالهی آشکارسازی این اسپایکها را از تشخیص قلهی  Rدر
کمپلکس  ،QRSمتمایز میسازد .هدف این مقاله ،بررسی و
ارزیابی کارایی روش آشکارسازی مبتنی بر فیلتر غیرخطی
انرژی شانون و تبدیل هیلبرت ،برای آشکارسازی اسپایکهای
عصبی در حضور نویز پسزمینه بوده که تا کنون در مطالعات
پیشین ،مورد بررسی قرار نگرفته است .در این مطالعه ،برای
ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی روی سیگنالهای عصبی ،از
دو مجموعهی دادهی شبیهسازی شده و یک مجموعهی دادهی
واقعی استفاده شده و دقت آشکارسازی این الگوریتم ،با پنج
الگوریتم شناخته شده و متداول برای آشکارسازی اسپایکهای
عصبی ،مقایسه شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2مراحل الگوریتم آشکارسازی اسپایک
الگوریتم آشکارسازی مبتنی بر فیلتر غیرخطی انرژی شانون و
تبدیل هیلبرت ،که پیشتر برای تشخیص قلهی  Rدر سیگنال
قلبی ،با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است [ ،]31از چهار
مرحله ،شامل فیلتر کردن اولیهی سیگنال ،محاسبهی انرژی
شانون ،3استفاده از تبدیل هیلبرت ،و در نهایت آستانهگذاری،
تشکیل شده است .مرحلهی اول الگوریتم پیشنهادی ،شامل یک
فیلتر میانگذر ،یک نرمالسازی دامنه و عملیات تفاضل
پیشخور ،برای بیشتر مشخص کردن اسپایکها و حذف نویز
از سیگنال عصبی ،میباشد .در مرحلهی دوم ،تخمین انرژی
شانون و فیلتر کردن با فاز-صفر ،۳برای به دست آوردن انرژی
نرم شده1ی شانون ،که مهمترین نقش را در الگوریتم پیشنهاد
شده دارد ،انجام میشود .مشاهده میشود که قلههای محلی
در انرژی شانون ،بیانگر تقریبی از محل اسپایکها خواهند بود.
در مرحلهی سوم ،از تبدیل هیلبرت 1و یک فیلتر میانگینگیر
متحرک ۲برای حذف رانش 1استفاده میشود .جزئیات مربوط به
هر مرحله ،در بخشهای بعدی بیان شده است.

نورونها در بافت عصبی (پتانسیل میدانی محلی ،)۸اثر تداخلی
برق شهر و دستگاه ثبت الکتریکی و حرکت الکترود نسبت به
بافت عصبی ،اشاره کرد .در این مقاله ،برای کاهش اثر این نویزها
و تقویت شکل اسپایکها در سیگنال عصبی ،از یک فیلتر
میانگذر 8چبیشف نوع  3مرتبهی  ،81با باندهای پایین و باالی
 111تا  ،1111استفاده شده است .سپس به کمک یک فیلتر
تفاضلی پیشخور ،دیفرانسیل لحظهای سیگنال ) ،f(nبه صورت
زیر محاسبه شده است تا اطالعاتی را در مورد شیب اسپایکها
فراهم سازد.
()3

)𝑛(𝑓 𝑑(𝑛) = 𝑓(𝑛 + 1) −

در واقع ،تفاضلگیر به عنوان یک فیلتر باالگذر عمل میکند تا
اسپایکها ،که متشکل از مولفههای فرکانس باالی لحظهای
هستند ،خود را بهتر نشان دهند .به منظور نرمال کردن سیگنال،
نمونههای ) d(nبر حداکثر دامنهی قدرمطلق این سیگنال
تقسیم شدهاند:
)𝑛(𝑑

()۳

]|)𝑛(𝑑|[max

= )𝑛( ̃𝑑

 -2-2-2تخمین انرژی شانون
برای آستانهگذاری روی یک سیگنال ،ابتدا الزم است تا سیگنال،
یکسو شود ،تا صرف نظر از مثبت یا منفی بودن قلههای
اسپایک ،بتوان با یک آستانه روی دامنه ،موقعیت اسپایکها را
تشخیص داد .از اینرو ،پس از تفاضلگیری از سیگنال و نرمال
کردن مقادیر بین صفر تا یک ،از یک تبدیل غیرخطی استفاده
میشود تا صرف نظر از قطبیت 31سیگنال ،خروجی همواره
مثبت بوده و نیز اسپایکها در آن تقویت شده باشند .در اینجا
از مقدار انرژی شانون برای سیگنال تفاضالت نرمال شده
استفاده شده است که به صورت زیر محاسبه میشود:
()1

))𝑛( 𝑠(𝑛) = −𝑑̃ 2 (𝑛) log (𝑑̃ 2

دقت کنید که با توجه به اینکه مقدار )𝑛(  𝑑̃2بین صفر و یک
دادههای ثبت خارج سلولی آغشته به نویز ،از منابع زیادی
سرچشمه میگیرند ،که از آن جمله میتوان به اثر پتانسیلهای
عمل نورونهای با فاصلهی زیاد از نوک الکترود ،برایند فعالیت

قرار دارد log (𝑑̃2 (𝑛)) ،مقداری منفی داشته و در نتیجه،
حاصل عبارت ) s(nهمواره مثبت خواهد بود و در ضمن با توجه
به وجود توان  ۳در عبارت ) ،s(nدامنههای بلند ،که در لحظات
اسپایک اتفاق میافتند ،بیشتر تقویت میشوند .در شکل ()3

3

1

۳

۸

 -1-2-2کاهش نویز و تقویت اسپایکها

)Shannon Energy (SE
Zero-Phase Filtering
1
Smoothed
1
Hilbert Transform
۲
Moving Average

Drift Removal
Local Field Potential
8
Bandpass Filter
8
4th Order Chebyshev Type I Bandpass Filter
31
Polarity
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نمونهای از سیگنال شبیهسازی شده و اثر فیلترهای مختلف ذکر
شده در بخشهای پیش ،نشان داده شده است .چنانچه
مشاهده میشود ،اسپایکها به خوبی در سیگنال انرژی شانون
متمایز و مشخص میباشند.

آستانه فراتر رفته باشد ،آن لحظه از سیگنال به عنوان اسپایک
در نظر گرفته میشود .در ضمن ،با توجه به اینکه سیگنال به
دست آمده ،یک طرفه است ،عملیات یکسانی برای
اسپایکهای مثبت و منفی انجام میشود.

شکل ( -)2مراحل اعمال شده روی سیگنال انرژی شانون برای
اخذ سیگنال نهایی قبل از آستانهگذاری
شکل ( -)1سیگنال خام ،فیلترشده ،نرمالشده و
سیگنال انرژی شانون

 -3-2-2استفاده از تبدیل هیلبرت
روش استفاده شده در این مقاله ،مبتنی بر استفاده از تبدیل
هیلبرت برای تسهیل فرایند تقویت اسپایکها در سیگنال است.
از تبدیل هیلبرت به طور گستردهای برای یافتن دامنه و فرکانس
لحظهای در یک سیگنال استفاده میشود.
از آنجا که در عمل ،خط پایه3ی تبدیل هیلبرت ،در اطراف
قلههای اسپایک بلند ،دچار لغزش ۳میشود ،برای اصالح خط
پایه و حذف مولفههای فرکانس پایین ،از یک فیلتر میانگین
متحرک استفاده شده است ،به طوری که خروجی تبدیل هیلبرت
از این فیلتر عبور داده میشود .سپس ،خروجی فیلتر ،که شامل
مولفههای فرکانس پایین است ،از سیگنال اصلی کسر میشود
تا بدین ترتیب ،مولفههای فرکانس پایین حذف گردند .در شکل
( ،)۳سیگنال انرژی شانون ،تبدیل هیلبرت ،خروجی فیلتر
میانگین متحرک ،سیگنال تفاضل تبدیل هیلبرت و خروجی
فیلتر ،نشان داده شده است.
 -4-2-2آستانهگذاری
در مرحلهی نهایی ،سیگنال حاصل از مرحلهی پیش ،با یک
مقدار آستانه مورد مقایسه قرار میگیرد .در هر لحظه ،سیگنال
با مقدار آستانه مقایسه شده و در صورتی که مقدار سیگنال از
Baseline
Drift

3
۳

 -3-2مجموعهی دادگان و مقایسه با روشهای پیشین
به منظور ارزیابی کارکرد روش ارائه شده ،از سه مجموعهی داده
استفاده شده است .مجموعهی دادههای  3و  ،۳دادههای
شبیهسازی شده هستند .از اینرو در این مجموعهی دادهها،
زمان واقعی اسپایکها در اختیار میباشد .همچنین به منظور
ارزیابی روش برای دادههای واقعی ،در مجموعهی دادهی  ،1از
دادههای ثبت خارج سلولی از هیپوکامپ 1موش صحرایی1
استفاده شده است .در ادامه ،به توضیح مختصری پیرامون هر
مجموعهی داده پرداخته شده است.
مجموعهی دادهی  ،]3۸[ 3خود شامل  1زیرمجموعه با عناوین
 C_Difficult1 ،C_Easy2 ،C_Easy1و  C_Difficult2بوده و
هر کدام از این زیرمجموعهها ،خود شامل  1قطعهی سیگنال
شبیهسازی شدهی -11ثانیهای با سطح نویزهای متمایز (،1/1۲
 1/3۲ ،1/31و  )1/۳1میباشند .در واقع ،این داده متشکل از
یک نویز زمینه و سه شکل اسپایک متمایز بوده که با فواصل
بین اسپایکی مبتنی بر توزیع پواسون ،در طول داده توزیع
شدهاند .نرخ نمونهبرداری ،برابر با  ۳1کیلوهرتز در نظر گرفته
شده و متوسط نرخ آتش نورونها ۳1 ،آتشبرثانیه بوده است.
مجموعهی دادهی  ،]38[ ۳از  1زیرمجموعهی دادهی شبیهسازی
شدهی  simulation2 ،simulation1و  simulation3تشکیل
شده است که هر یک شامل  311ثانیه سیگنال میباشند ،به
طوری که قالب اسپایکهای هر یک ،با یکدیگر تفاوت دارد .هر
Hippocampus
Rat

1
1
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شبیهسازی ،خود شامل  1مجموعهی داده با انحراف معیارهای
مختلف برای نویز است ( 1/3۲ ،1/31 ،1/1۲و  .)1/۳1فرکانس
نمونهبرداری در این شبیهسازی ،برابر با  ۳۲کیلوهرتز در نظر
گرفته شده است.
همچنین ،با مد نظر قرار دادن این نکته که سیگنالهای واقعی
ثبت خارج سلولی از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده که آنها
را از دادههای شبیهسازی شده متمایز میسازد ،الگوریتم
تشخیص اسپایک پیشنهادی ،روی یک مجموعهی دادهی واقعی
نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است .این مجموعهی داده ،از
چندین کانال ثبت داخل و خارج سلولی از نورونهای ناحیهی
 CA1در هیپوکامپ موش صحرایی در حالت بیهوشی ،تشکیل
شده است [ .]38با توجه به اینکه ثبت سیگانال به طور همزمان
از داخل و خارج نورون ،صورت گرفته است ،زمانهای واقعی
اسپایکهای یکی از واحدهای نورونی ،از طریق ثبت همزمان
سیگنال داخل سلولی نیز مشخص میشود که میتواند برای
ارزیابی الگوریتم آشکارسازی اسپایکهای خارج سلولی ،به کار
برده شود .در اینجا ،تنها از فایل  16613.001.datو از اطالعات
کانالهای ( 31ثبت داخل سلولی) ۳ ،و ( 33ثبت خارج سلولی)،
استفاده شده است.
به منظور ارزیابی عملکرد روش ارائه شده در مقایسه با
روشهای پیشین ،پنج مورد از روشهای مهم و شاخص در
تشخیص اسپایک ،انتخاب شده و عملکر آنها روی هر سه
مجموعهی داده ،مورد بررسی قرار گرفته است .این پنج روش،
به شرح زیر میباشند:
 -3روش  :Noise Varکه در آن ،آستانهگذاری قدرمطلق دامنه
با استفاده از تخمین سطح نویز سیگنال عصبی ،مطابق با
پیادهسازی [ ]3۸صورت میگیرد
 -۳روش  :TEOکه در آن از عملگر انرژی تیگر 3استفاده شده،
که روش پیادهسازی آن در [ ]۳1توضیح داده شده است
 -1روش  :MTEOدر این روش از انرژی تیگر چند مقیاسی
استفاده میشود که از محاسبهی انرژی تیگر با چند مقدار تاخیر
مختلف و حاصلضرب آنها ،به دست میآید .پیادهسازی این
روش در مقالهی [ ]۳3به طور کامل توضیح داده شده است
 -1روش  :Waveletکه در آن از حاصلضرب چند مقیاس از
ضرایب تبدیل موجک گسسته ،که در مقالهی [ ]۳۳پیشنهاد
شده است ،استفاده میشود
 -۲روش  :CWTآشکارسازی اسپایکهای عصبی با استفاده از
ضرایب موجک پیوسته ،طبق الگوریتم ارائه شده در مقالهی []۳

در شکلهای ( )1تا ( ،)1نمودار  ROCبرای روش پیشنهادی و
سایر روشهای پیشین ،روی مجموعهی دادهی  ،3با سطوح
مختلف نویز با انحراف معیارهای  ،1/3۲ ،1/31 ،1/1۲و ،1/۳1
نشان داده شده است .برای رسم این نمودارها ،مقادیر مربوطه
روی چهار زیرمجموعهی  C_Difficult1 ،C_Easy2 ،Easy1و
 ،C_Difficult2در سطوح نویز یکسان ،میانگینگیری شدهاند.

3

1

۳

۲

Teager Energy Operator
True Positive Rate
1
False Positive Rate

 -4-2معیارهای ارزیابی
یک الگوریتم کارامد برای تشخیص اسپایکها ،باید از یک طرف
بتواند تا حد امکان ،بیشترین تعداد اسپایکها را به درستی
تشخیص داده و از طرف دیگر ،تا حد امکان در زمانی که
اسپایکی در سیگنال وجود ندارد ،هیچ آشکارسازی نادرستی از
وقوع اسپایک نداشته باشد .از اینرو در این مقاله ،برای ارزیابی
الگوریتم پیشننهادی ،در انجام آزمایشها روی سیگنالهای
شبیهسازی شده ،از معیارهای زیر استفاده شده است:
 -3نسبت تشخیصهای درست :)TPR( ۳کسری از اسپایکهای
موجود در سیگنال ،که به درستی تشخیص داده شدهاند
 -۳نسبت تشخیصهای نادرست :)FPR( 1نسب تعداد تشخیص
اسپایکهای غیرواقعی به تعداد کل اسپایکهای موجود در
سیگنال
1
از مقادیر معیارهای فوق برای رسم منحنیهای  ROCاستفاده
میشود .به طوری که در مرحلهی نهایی از هر روش آشکارسازی
اسپایک ،یک سیگنال آشکارساز بر اساس سیگنال اصلی تولید
میشود ،که در آن ،اسپایکها نسبت به نویز زمینه ،نمایانتر
هستند و در آخرین مرحله ،عملیات آستانهگذاری روی آن انجام
میگردد .با ضرب کردن یک ضریب در آستانهی آشکارسازی،
میتوان از حالت آستانهی خیلی پایین تا آستانهی خیلی باال را
مورد آزمایش قرار داده و در هر حالت ،مقادیر ( TPRنسبت
تشخیصهای درست) و ( FPRنسبت تشخیصهای نادرست) را
محاسبه نمود .با متصل نمودن این نقاط برای هر روش ،به ازای
آستانههای مختلف ،نمودار  ROCبه دست میآید.
همچنین ،از دو معیار زیر برای مقایسهی کمی کارایی روشهای
آشکارسازی استفاده شده است:
 -3نسبت موفقیت :)HR( ۲که از نظر عددی با  TPRبرابر است
 -۳نسبت دقت :)PR( 1که نشاندهندهی نسبت تعداد
آشکارسازیهای درست به کل تعداد اسپایکهای آشکارسازی
شده (مجموع درست و نادرست) میباشد

 -3یافتهها و بحث

Receiver Operator Characteristics
Hit Rate
1
Precision Rate
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شکل ( -)3نمودارهای  ROCبرای روشهای مختلف که برای
سطح نویز  1/1۲در مجموعهی دادهی  3به کار برده شدهاند

شکل ( -)4نمودارهای  ROCبرای روشهای مختلف که برای
سطح نویز 1/31در مجموعهی دادهی  3به کار برده شدهاند

شکل ( -)5نمودارهای  ROCبرای روشهای مختلف که برای
سطح نویز 1/3۲در مجموعهی دادهی  3به کار برده شدهاند

شکل ( -)6نمودارهای  ROCبرای روشهای مختلف که برای
سطح نویز 1/۳1در مجموعهی دادهی  3به کار برده شدهاند

۳81

به منظور تحلیل نمودارهای  ،ROCباید نحوهی ترسیم آنها را
مد نظر قرار داد .برای ترسیم این نمودارها ،مقدار آستانهای که
در هر روش به دست میآید ،در یک ضریب کوچکتر از یک
ضرب میشود ،به طوری که  FPRبه نزدیکی مقدار واحد برسد.
در این حالت ،با توجه به اینکه مقدار آستانه ،پایینتر از قلهی
تمام (یا اکثر) اسپایکها است ،تمام (یا اکثر) اسپایکهای
موجود در سیگنال ،شناسایی شده و در نتیجه ،مقدار  TPRنیز
(تقریبا) برابر با واحد خواهد شد (گوشهی سمت راست و باالی
نمودار  .)ROCحال با افزایش تدریجی ضریب آستانه ،به تدریج
قسمتهایی از سیگنال نویز که از مقدار آستانه عبور میکردند،
کاهش یافته و در واقع ،از تعداد اشتباهات در تشخیص ،کاسته
شده ،که در نتیجه FPR ،کاهش پیدا میکند .این در حالی است
که هنوز مقدار آستانه از ارتفاع اسپایکها کمتر بوده ،در نتیجه،
هنوز از تعداد تشخیصهای درست ،کاسته نشده و بنابراین،
 TPRهمچنان مقدار باال و ثابتی دارد .بنابراین در این حالت،
نمودار از گوشهی باال-راست ،حرکتی افقی به سمت باال-چپ را
آغاز میکند .با افزایش تدریجی ضریب آستانه ،مقدار آستانه از
ارتفاع برخی اسپایکها فراتر رفته و در نتیجه ،روند کاهش TPR
نیز شروع میشودد ،که این همان نقطهی زانویی نمودار در
گوشهی باالی آن میباشد .به همین ترتیب ،با بزرگتر کردن
ضریب آستانه TPR ،کاهش یافته و نمودار به صورت عمودی به
پایین میآید ،تا در نهایت ،نمودار به گوشهی پایین-چپ خود
برسد.
همانطور که مالحظه میشود ،در دو سطح نویز اول ( 1/1۲و
 ،)1/31مساحت زیر نمودارهای  ROCبسیار باال و تقریبا نزدیک
به واحد است .با افزایش سطح نویز ،در سطح نویزهای  1/3۲و
 ،1/۳1مقدار  TPRکاهش یافته و نمودارها به سمت پایین
متمایل میشوند .قابل توجه است که سه روشی که در آنها از
فیلترهای غیرخطی استفاده شده است (روش انرژی شانون ارائه
شده و روشهای انرژی تیگر  TEOو  ،)MTEOعملکرد بهتری
نسبت به سه روش دیگر داشته و در واقع ،این سه روش از قدرت
باالیی در مواجهه با نویز برخوردار میباشند .عالوه بر این ،بهازای
-FPRهای قابل قبول (برای مثال کمتر از  ،)1/۳روش ارائه شده
همواره بهترین عملکرد (بیشترین  ،)TPRرا از خود نشان
میدهد.
همچنین ،به منظور مقایسهی کمی کارایی الگوریتمهای مورد
استفاده ،مقادیر دقیق  HRو  ،PRبه ازای زیرمجموعههای
مختلف مجموعهی دادهی  3و به ازای سطوح نویز مختلف ،در
جدول ( )3ارائه شده است.
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جدول ( -)1مقادیر شاخصهای  HRو  PRبرای الگوریتمهای تشخیص اسپایک ،به ازای سطح نویزهای مختلف در مجموعهی دادهی 3
Shanon Energy
HR
PR

CW
PR

HR

MTEO
HR
PR

TEO
PR

HR

Wavelet
HR
PR

Noise Var
HR
PR

1/88۲

1/888

1/888

1/88۲

1/8۸۲

1/881

1/8۳۸

1/888

1/8۸۸

1/811

1/881

1/8۲8

1/1۲

1/888

1/881

1/881

1/88۳

3/111

1/8۸8

1/881

1/8۸۲

1/8۸۳

1/888

1/881

1/8۲1

1/31

1/888

1/8۸8

1/88۳

1/8۸۸

1/813

1/8۸1

1/811

1/811

1/811

1/888

1/88۲

1/8۲1

1/3۲

1/88۸

1/881

1/881

1/813

1/81۸

1/813

1/8۲۲

1/818

1/8۲3

1/1۸1

1/888

1/833

1/۳1

1/88۸

1/881

1/888

1/8۸1

1/881

1/8۸۸

1/881

1/8۸1

1/881

1/83۲

1/881

1/8۲8

1/1۲

1/881

1/8۸3

1/88۸

1/81۲

1/881

1/881

1/888

1/818

1/8۲3

1/88۳

1/88۲

1/8۲8

1/31

1/88۸

1/8۸8

1/883

1/811

1/818

1/811

1/811

1/8۸1

1/881

1/88۲

1/88۲

1/8۲1

1/3۲

1/881

1/818

1/811

1/8۲1

1/8۲1

1/811

1/88۸

1/81۲

1/811

1/18۳

1/881

1/81۳

1/۳1

1/888

1/8۸8

1/881

1/8۸1

1/8۸۸

1/81۸

1/888

1/8۸۲

1/81۳

1/831

1/888

1/811

1/1۲

1/888

1/8۸1

1/8۸1

1/81۳

1/883

1/81۸

1/888

1/8۸8

1/8۲۳

1/888

1/88۸

1/811

1/31

1/888

1/8۸1

1/888

1/8۲3

1/813

1/8۳1

1/818

1/8۲۳

1/888

1/881

1/88۸

1/818

1/3۲

1/888

1/883

1/8۲3

1/81۲

1/881

1/8۸3

1/813

1/818

1/818

1/1۸1

1/881

1/8۲8

1/۳1

1/88۸

1/88۲

1/811

1/8۸۸

1/8۸1

1/81۸

1/8۳۲

1/8۸1

1/8۲۲

1/818

1/888

1/8۲8

1/1۲

1/888

1/8۸8

3/111

1/81۳

1/88۸

1/88۲

1/81۸

1/811

1/881

1/88۳

1/881

1/81۸

1/31

1/888

1/8۸8

1/8۸8

1/8۳۸

1/831

1/8۲۳

1/۸8۲

1/811

1/838

1/881

1/88۲

1/8۲1

1/3۲

1/888

1/811

1/8۸3

1/813

1/8۸8

1/813

1/81۳

1/81۲

1/8۲1

1/111

1/881

1/811

1/۳1

1/88۸
1/113

1/8۸8
1/118

1/881
1/131

1/8۲8
1/1۳۳

11/811
1/11

11/813
1/۳1

1/8۳8
1/11۳

1/811
1/138

1/81۲
1/1۲1

1/818
1/311

1/88۲
1/11۳

1/8۲۲
1/13۳

چنانچه در جدول ( )3مالحظه میشود ،مقدار  HRو  ،PRبا
افزایش نویز ،کاهش مییابند .میانگین مقادیر  HRو  PRبه ازای
دادهها و سطوح نویز مختلف ،در مجموعهی دادهی  3برای هر
روش در سطر انتهایی جدول ( )3آمده است .میانگین مقادیر
 HRو  PRروش ارائه شده در این مقاله ،به ترتیب برابر با 1/8۸8
و  1/88۸است که بیشترین مقادیر در بین هر  1روش بوده و
نشان میدهد که روش پیشنهادی ،به طور کلی و به ازای سطوح
مختلف نویز ،از عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها برخوردار
میباشد.
همچنین ،برای اثبات تمایز موجود میان نتایج روش پیشنهاد
شده در این مقاله و نتایج سایر روشهای بررسی شده ،از تست
غیرپارامتری  Sign Rankویلکاکسون استفاده شده و روش
پیشنهادی با سایر روشهای پیشین مورد مقایسه قرار گرفته
است ،که نتایج به دست آمده ،نشاندهندهی وجود تفاوت
معناداری میان روش ارائه شده نسبت به سایر روشها میباشد.
به طور مشابه ،برای مجموعهی دادهی  ۳نیز مقادیر  TPRو FPR
به ازای مقادیر مختلف ضرایب آستانه ،محاسبه شده و نمودار
 ROCروش ارائه شده در کنار سایر روشها به دست آمده است.
در اینجا تنها یک نمونه از نمودارها در شکل ( )۸نشان داده
شده است که مربوط به سطح نویز  1/31میباشد .برای این
مجموعهی داده نیز روش پیشنهادی این مقاله ،به همراه دو

C_Easy_1

C_Easy_2

C_Difficult
_1

C_Difficult
_2

Average
±SD

روشی که از انرژی تیگر استفاده میکنند ،بهترین عملکرد را از
خود نشان دادند .مقادیر دقیق  HRو  PRدر هر سه زیر
مجموعهی  simulation2 ،simulation1و  ،simulation3به ازای
سطوح مختلف نویز ،در جدول ( )۳ارائه شده است.
با توجه به مقادیر جدول ( ،)۳مشاهده میشود که با افزایش
سطح نویز ،مقادیر  HRو  PRکاهش پیدا میکنند .میانگین
مقادیر  HRو  PRبه ازای تمام سطح نویزها در هر سه
زیرمجموعهی داده در مجموعهی دادهی  ،۳به ترتیب برابر با
 1/883و  1/881است که بیشترین مقادیر در بین هر شش
روش به حساب میآیند.

شکل ( -)7نمودارهای  ROCبرای روشهای مختلف که برای
سطح نویز  1/31در مجموعهی دادهی  ۳به کار برده شدهاند
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جدول ( -)2مقادیر شاخصهای  HRو  PRبرای الگوریتمهای تشخیص اسپایک به ازای سطح نویزهای مختلف در مجموعهی دادهی ۳
CW

Shanon Energy

TEO

MTEO

Noise Var

Wavelet

PR

HR

PR

HR

PR

HR

PR

HR

PR

HR

PR

HR

1/881

1/8۸8

3/111

1/883

1/881

1/88۲

1/8۸1

1/888

1/81۳

1/833

1/811

1/881

1/1۲

1/88۸

1/818

1/888

1/888

3/111

1/888

1/83۳

1/88۸

1/881

1/811

1/881

1/88۲

1/31

1/881

1/8۸8

1/8۸8

1/813

1/88۸

1/881

1/811

1/8۲1

1/811

1/888

1/883

1/811

1/3۲

1/881

1/8۸8

1/881

1/81۳

3/111

1/8۸8

1/8۲۲

1/8۲8

1/8۲3

1/181

1/81۸

1/8۳8

1/۳1

1/88۲

1/888

1/8۸8

1/813

1/8۳1

1/8۸1

1/818

1/88۸

1/8۸1

1/83۸

1/833

1/8۸1

1/1۲

1/88۲

1/888

1/883

1/8۳1

1/8۸8

1/8۸۳

1/888

1/888

1/81۸

1/831

1/818

1/81۲

1/31

1/881

1/881

1/888

1/81۲

1/813

1/88۳

1/831

1/811

1/8۲1

1/881

1/881

1/8۳8

1/3۲

1/88۸

1/881

1/811

1/۸13

1/818

1/8۸3

1/831

1/81۸

1/838

1/111

1/8۸۳

1/۸8۳

1/۳1

1/888

1/8۸1

1/8۸۲

1/8۸1

3/111

1/8۸۸

1/81۸

1/818

1/8۸۸

1/838

1/8۳1

1/8۸1

1/1۲

1/88۸

1/8۸۲

1/8۲1

1/8۸۸

3/111

1/883

1/883

1/81۲

1/8۸1

1/818

1/88۸

1/881

1/31

1/888

1/81۲

1/88۸

1/8۳۳

1/811

1/8۸۸

1/8۸۳

1/8۸8

1/88۲

1/8۸۳

1/81۸

1/881

1/3۲

1/888

1/8۸1

1/888

1/۸31

1/813

1/811

1/83۲

1/811

1/811

1/181

1/۸11

1/818

1/۳1

1/881
1/11۳

1/883
1/133

1/8۸1
1/1۳1

1/881
1/31۳

1/8۸1
1/1۳8

1/8۸8
1/118

1/818
1/113

1/8۸1
1/131

1/811
1/11۳

1/8۲1
1/31۳

1/88۲
1/1۸1

1/83۸
1/1۸۲

همچنین ،به منظور ارزیابی روش به ازای دادههای واقعی ،روش
ارائه شده به همراه سایر روشها ،روی مجموعهی دادهی واقعی
 ،1مورد آزمایش قرار گرفت .برای این داده ،تعداد اسپایکهایی
که به درستی تشخیص داده شدهاند ( ،)TP3و تعداد
اسپایکهایی که به اشتباه تشخیص داده نشدهاند (،)FN۳
محاسبه شده و در جدول ( )1ارائه شدهاند.
چنانچه در جدول ( )1مالحظه میشود ،روش پیشنهادی ،در
کانالهای  ۳و  ،33در مجموع  3313اسپایک را به درستی
تشخیص داده و  18اسپایک را به اشتباه تشخیص نداده است.

Simulation1

Simulation2

Simulation3

Average
±SD

در میان هر  1روش ،تنها روش انرژی تیگر ( )NEOبا مجموع
 3388تشخیص درست و  ۳۳عدم تشخیص اشتباه ،اندکی بهتر
از روش پیشنهادی این مقاله عمل کرده و روش ارائه شده در
این مقاله ،عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها داشته است.
همچنین ،الزم به ذکر است که در پایان ،هر مرحله از الگوریتم
پیشنهادی به صورت جداگانه آستانهگذاری شده و نتایج حاصل
مانند جدول ( )3مورد بررسی قرار گرفت .میانگین مقادیر HR
و  PRدر این نتایج ،بیانگر آن است که ترکیب تمام مراحل
الگوریتم ،باعث به دست آوردن بهترین تشخیص شده است.

جدول ( -)3ارزیابی روشهای تشخیص اسپایک با استفاده از مجموعهی دادهی ( 1دادهی واقعی) .تعداد اسپایکهای درست تشخیص داده شده
( )TPو به اشتباه تشخیص داده نشده ( )FNبرای دو کانال ثبت خارج سلولی نشان داده شده است
Shanon Energy
TP
FN

FN

TP

FN

TP

FN

TP

CW

NEO

MTEO

Wavelet
TP
FN

Noise Var
TP
FN

Data

۳1

3181

13

3111

1۲

3311

8

331۳

۳۸

888

11

3111

Chnl2

31

3183

18

31۸3

۳۲

3111

31

31۲۸

88

811

18

3111

Chnl11

 -4نتیجهگیری
تشخیص اسپایکها ،ابتداییترین مرحله در تحلیل سیگنال
پاسخ عصبی خارج سلولی برای رمزگشایی محرک ،به شمار
میرود .در این مقاله ،به منظور کاهش اثر نویز و تقویت
اسپایکها در سیگنال عصبی ،از عملگرهای تفاضل ،یک فیلتر
غیرخطی بدون حافظه (انرژی شانون) و همچنین تبدیل
هیلبرت ،استفاده شده است .برای ارزیابی روش پیشنهادی ،این
روش با پنج روش متداول در تشخیص اسپایک ،مورد مقایسه
True Positive

3

قرار گرفته است .این مقایسهها روی سه مجموعهی داده ،شامل
دو مجموعهی دادهی شبیهسازی شده و یک مجموعهی دادهی
واقعی ،صورت گرفت .نتایج شبیهسازی نشان داد که در هر دو
دادهی شبیهسازی شده ،روش پیشنهادی این مقاله ،عملکرد
بهتری نسبت به سایر روشها داشته است .از آنجا که هر دو
مجموعهی دادههای شبیهسازی شده ،شامل  1سطح نویز بودند،
دقت عملکرد روش ارائه شده ،بیانگر مقاوم بودن آن نسبت به
نویز میباشد.

False Negative

۳
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