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طبقهبندی سیگنالهای مغزی تصور حرکت دست چپ و راست در سامانههای واسط مغز و رایانه با
استفاده از انتخاب ویژگی به کمک الگوریتمهای فرا ابتکاری
منصوره نکوئی ،1حسین نظامآبادیپور ،2عصمت راشدی*3
 دریافت مقاله96/2/31 :

 پذیرش مقاله96/6/19 :

مقدمه :بازشناسی فعالیتهای مختلف حسی -حرکتی در سامانههای واسط مغز و رایانه با مباحث بازشناسی الگو در ارتباط است .یکی از
مسائل مهم در طراحی یک سامانه مؤثر واسط مغز و رایانه ،چگونگی کاهش تعداد ویژگیهای استخراج شده از سیگنالهای مغزی است.
استفاده از الگوریتمهای انتخاب ویژگی یکی از مهمترین مراحل در زمینه بازشناسی الگو میباشد .کاهش تعداد ویژگیها میتواند در بهبود
دقت و کارایی طبقهبندها و در نتیجه کاهش هزینهها مؤثر واقع شود.
روش :در این مقاله انتخاب ویژگی با استفاده از دو الگوریتم جستجوی گرانشی باینری بهبود یافته و بهینهساز جمعیت مورچگان باینری
پیشرفته بر روی مجموعه دادههای مربوط به سیگنالهای مغزی  9فرد سالم جهت تفکیک تصور حرکت دست چپ و راست ،صورت
گرفت .ویژگیها در  6زیر باند مختلف استخراج شدهاند .دو طبقهبند ماشین بردار پشتیبان و  kنزدیکترین همسایه با استفاده از
ویژگیهای انتخاب شده بر روی نمونهها اعمال شد .دادهها در محیط متلب و توسط جعبه ابزار  EEGLABپردازش شده است.
نتایج :نرخ طبقهبندی در سیستم پیشنهادی باالی  80درصد است .با استفاده از روشهای انتخاب ویژگی ،باندهای فرکانسی و ویژگی
های مؤثر جهت طبقهبندی حرکت دست چپ و راست استخراج شدهاند.
نتيجهگيري :نتایج نشان دهنده بهبود نتایج پس از اعمال الگوریتم جستجوی گرانشی باینری بهبود یافته و طبقهبند نزدیکترین
همسایه میباشد.
كليدواژهها :الگوریتم،گرانشی باینری بهبود یافته ،ماشین بردار پشتیبان

ارجاع :نکوئی منصوره ،نظامآبادیپور حسین ،راشدی عصمت  .طبقهبندی سیگنالهای مغزی تصور حرکت دست چپ و راست در سامانههای واسط مغز و رایانه با استفاده از
انتخاب ویژگی به کمک الگوریتمهای فراابتکاری .مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 1396؛ .148-137 :)2(4
 .1کارشناس ارشد برق ،بخش مهندسی برق ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2دکترای برق ،استاد بخش مهندسی برق ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 .3دکترای برق ،استادیار گروه مخابرات ،دانشکده برق و کامپیوتر ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران.
* نویسنده مسئول :کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
 شماره تماس03433776611 :

Email: e.rashedi@kgut.ac.ir



طبقهبندي سيگنالهاي مغزي

جهت انتخاب ویژگی از سیگنالهای مغزی مورد اسرتفاده قررار
گرفته است .این دو الگوریتم عبارتاند از نسخهای از الگروریتم
جستجوی گرانشی باینری [ ]16و بهینهساز مورچگران براینری
[ .]17این دو الگوریتم در جهرت بررسری ارتقرای سرامانههرای
بازشناسی سیگنالهای مغزی در زمان انجرام دو حالرت ذهنری
تصور حرکت دست چپ و تصرور حرکرت دسرت راسرت مرورد
استفاده قرار گرفتهاند.
روش
از آنجا که روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از
الگوریتمهای فرا ابتکاری جهت انتخاب ویژگی است ،در ابتدا به
معرفی این الگوریتمها پرداخته شد .سپس پایگاه داده و روش
پیشنهادی معرفی شدهاند.
 -2-1انتخاب ویژگی به كمک الگوریتمهاي فراابتکاري

الگوریتمهای فرا ابتکاری الگوریتمهایی هستند کره برا الهرام از
فرآیندهای فیزیکی و بیولوژیکی و طبیعرت بره وجرود آمدهانرد.
یکی از کاربردهای مهم این الگوریتمها ،انتخاب ویژگری اسرت.
در حل مسئله انتخاب ویژگی با استفاده از این الگوریتمهرا ،هرر
جواب ممکن به صورت رشتهای از صفر و یکها تعیین میشود
که طول این رشته برابر با تعداد کل مجموعه ویژگیها و در هر
بیت ،صفر به معنی عدم انتخاب و یک به معنی انتخاب ویژگی
مربوطه است .پس از انتخاب ،هر رشته به طبقهبند داده شرده و
نرخ صحیح طبقهبندی سنجیده میشود .هرر مجموعره ویژگری
که نرخ باالتری ارائه دهد به عنوان بهتررین مجموعره ویژگری
انتخرراب م ریشررود [ .]19 ،18قررائمی و همکرراران در [ ،]28در
تشخیص حرکت دسرت چرپ و راسرت از ویژگیهرای تروان و
انرررژی در سرریگنال و از الگرروریتم جسررتجوی گرانش ری جهررت
انتخاب کانالهای مؤثر استفاده شده است.
-2-1-1الگوریتم جستجوي گرانشی باینري

راشدی و همکاران الگوریتم جستجوی گرانشی باینری را مطرح
کردند که روابط حاکم بر آن به صورت زیر میباشند [.]20
سیستم متشکل از جسم (عامل) است که موقعیت هرر کردام از
این جسمها به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
()1

, i  1,2,..., m

) X i  ( xi 1 ,..., xi d ,..., xi D

به هر جسم از سوی جسم دیگر نیرویی در زمان  tو در جهت
بعد  dوارد میشود .نیروی وارده به جسم  iاز طرف جسم j
به اندازه )  Fijd (tاست و طبق رابطه  2محاسبه میشود.
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مقدمه
امروزه سیستمهای کامپیوتری در زندگی روزمرره بشرر ،جهرت
تسهیل امور نقش ویژهای دارند .یکی از زمینههای جرالبی کره
سیستمهای کامپیوتری به آن ورود پیدا کردهاند ،سیسرتمهرای
واسط مغز و رایانه یا سیستمهای واسرط مغرز و ماشرین اسرت.
منظرررور از (BCI )Brain Computer Interface
روشهایی است که برقراری ارتباط میان مغز انسران و محریط
اطرافش را محقق میسازد Alomari .و همکاران در تعریف
 BCIچنین میگویند BCI :سیستمی است کره برا اسرتفاده از
فعالیتهای نرورونهرای مغرز ،ارتبراط برا دیگرران یرا کنتررل
دستگاهها ،اندام مصنوعی و یا رباتها را بدون حرکات فیزیکری
مستقیم ممکن میسازد [.]1
یک سیستم  BCIشامل مراحل مختلفی از جمله جمرعآوری
و ثبت داده ،پیش پردازش ،استخراج و انتخراب ویژگری ،طبقره
بندی و در نهایت مرحله فرآیند کنترل دستگاه است [ .]2یکری
از مهمترین این مراحل استخراج و انتخاب ویژگی است .پس از
استخراج ویژگیهای مناسب ،غالباً بزرگی ابعاد فضرای ویژگری
نقطه ضعفی است که منجر به عردم پیشبینری صرحیح و براال
رفتن حجم محاسبات در طبقهبندی میشود؛ بنرابراین نیراز بره
استفاده از روشهای مناسب جهرت انتخراب ویژگری و کراهش
ابعاد فضای ویژگیها در سیستمهای  BCIاحساس میشود.
در مراجع [ ]3 ،4از الگوریتم وراثتی و نسرخه بهبرود یافتره آن
جهت انتخاب ویژگی استفاده شده است .مجموعره ویژگریهرا،
متوسط توان در باندهای مختلف فرکانسی در نظر گرفتره شرده
است .در مرجع [ ]5از روش SFSو آنرالیز اجرزا اصرلی جهرت
کاهش ابعاد استفاده شده است.
همچنین روشهایی مانند تبدیل ویولرت()wavelet packet
در مراجع [ ]6 ،7و روش آنالیز مؤلفه مستقل در مراجع []10-8
جهت انتخاب ویژگی به کار برده شده است.
از جمله فعالیتهای مغزی که تراکنون مرورد بررسری و طبقره
بندی قرار گرفته است میتوان به تصور حرکرت دسرت چرپ و
راست [ ،]11 ،3 ،1حرکت انگشت اشاره دو دست [ ،]12گروش
دادن به انواع موسیقی [ ،]13و انجام فعالیرتهرای احساسری و
عاطفی [ ]15 ،14اشاره کرد.
در این مقاله انتخاب مؤثرین تررین ویژگیهرا جهرت تفکیرک
فعالیتهای ذهنی تصور حرکت دست چرپ و راسرت شناسرایی
شدهاند .این امر میتواند جهت شناخت قسمتهای مختلف مغز
و باندهای فرکانسی مختلفی که در هنگام تصور حرکرات فرو
فعال میشوند مؤثر باشد .دو مورد از الگوریتمهای فرا ابتکراری

نکوئی و همکاران
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()2

)) ( x j (t )  xid (t
d

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم

) G(t )  M j (t )  M i (t
Rij (t )  

Fijd (t ) 

در این رابطه  M iو  M jبه ترتیب جرم گرانشی جسمهای i

() 3

) Rij (t )  d 1 x dj (t )  xid (t
n

بنابراین نیروی وارده بر جسم  iاز سوی سایر جسمها از رابطه
 4محاسبه میشود.
() 4

) Fi d (t )   jkbest, j i r j Fijd (t
m

 r jعدد تصادفی تولید شده با تابع توزیع یکنواخت در فاصله
[ ]0،1است ، kbest .شامل مجموعه  kجسم برتر جمعیت با
شایستگی بیشتر است که تابعی از زمان بوده و در ابتدا با مقدار
 mشروع شده و با زمان به صورت خطی تا رسیدن به مقدار
یک کاهش مییابد.
طبق قانون دوم نیوتن ،شتاب هر جسم در جهت بعد d
متناسب با نیروی وارد بر جسم در آن جهت ،تقسیم بر جرم
اینرسی آن است (رابطه  .)5در این رابطه ،شتاب جسم  iدر
جهت بعد  dدر زمان  tبا )  aid (tو جرم اینرسی جسم  iام
با  M iنشان داده شده است.
() 5

Fi d
Mi

aid (t ) 

در نتیجه سرعت هر جسم که برابر مجموع ضریبی از سرعت
فعلی آن و شتابش است ،پس از محاسبه شتاب طبق رابطه 6
حاصل میشود و موقعیت جدید جسم  iدر بعد  dطبق رابطه
 7بروز میشود.
()6
) vid (t  1) r j vid (t )  aid (t
()7
)xid (t  1)  xid (t )  vid (t  1
 riدر این رابطه عدد تصادفی تولید شده با تابع توزیع یکنواخت
در فاصله [ ]0 ،1است.
در  ،BGSAثابت گرانشی  Gبا مقدار  G 0شروع و با یک
تابع وابسته به زمان در طول تکرارها مطابق رابطه  8مقدار
دهی میشود.
) G(t )  G(G0 , t
() 8
144

) fiti (t )  worst (t

()9

m

)  fit (t )  worst (t
j

M i (t ) 

j 1

در این رابطه )  worst (tمیزان شایستگی ضعیفترین جسم
در بین تمامی جسمها در زمان  tاست.
در ابتدای تشکیل سیستم ،هر کدام از جسمها به صورت
تصادفی در یک نقطه از فضا قرار میگیرند که خود جوابی از
مسئله است .در هر لحظه از زمان ،جسمها ارزیابی میشوند و
سپس تغییر مکان هر جسم ،طبق روابط ( 2تا  )7به دست
میآید.
هر بعد در مسائل باینری مقدار صفر و یا یک را به خود
اختصاص میدهد .پس از محاسبه سرعت ،مکان جسمها با
یک احتمال طبق رابطه  10که تابع انتقال نام دارد تغییر میکند
و جسمها با توجه به قانون بیان شده در رابطه  11حرکت
میکنند.
)) S (vid (t ))  tanh(vid (t

()10

))rand  S (vid (t  1

()11

)) x (t  1)  complement ( x (t
d
i

) xid (t  1)  xid (t

d
i

if
then
Else

 randیک عدد تصادفی تولید شده با تابع توزیع یکنواخت در
فاصله [ ]0 ،1است.
در تحقیقات بعدی راشدی و همکاران نسخه دیگری از این
الگوریتم تحت عنوان نسخه بهبود یافته الگوریتم جستجوی
گرانشی باینری Improved Binary ( IBGSA
 )Gravitational Search Algorithmارائه کردند .این
نسخه از الگوریتم با بهبود تابع انتقال و افزایش توانایی کاوش،
به  BGSAتوانایی شکست موقعیت رکود و فرار از بهینههای
محلی را میدهد [.]16
 2-1-1الگوریتم بهينهساز جمعيت مورچگان باینري
شیبیهسازی رفتار مورچگان در هنگام جستجوی غذا در سال
 1991منجر به ارائه الگوریتمی با عنوان الگوریتم بهینهساز
مورچگان شد.
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و  G(t ) ، jثابت گرانش در زمان  tو  Rijفاصله بین دو
جسم  iو  jهستند  .یک عدد بسیار کوچک است .برای
تعیین فاصله بین جسمها طبق رابطه  3از فاصله همینگ
استفاده شده است.

در این سیستم به جسمها با شایستگی بیشتر ،جرم بیشتری
تعلق میگیرد .اگر )  fiti (tبیانگر میزان شایستگی جسم i
در زمان  tباشد میتوان برای تنظیم جسمها از رابطه  9استفاده
کرد.

طبقهبندي سيگنالهاي مغزي

()12
Pijk
j  admissible nodes
otherwise


ij  ij

if

ik  ik

 k  admissible nodes

0




 αو  βپارامترهای مسئلهاند که وظیفه کنترل میزان اهمیت
ردپا در مقابل بینایی مسئله را دارند .بروز رسانی رد پاها شامل
دو مرحله تبخیر و اضافه کردن رد پا است ،یعنی مقدار کوچکی
از رد پای موجود دور ریخته میشود و ردپای جدید اضافه
میشود که با رابطه  13صورت میگیرد .میزان ردپای اضافه
شده به یال  L ijدر رابطه  14محاسبه میشود.
m

(ij (new)  (1   )  ij (old )  ij , ij   ijk )13
k 1

if the Kth ant traverse Lij
()14
otherwise

 q

ij   F K
 0

طبق این روابط ،در ابتدای هر سیکل ،ابتدا رد پای قبلی هر
مسیر با ضریب  که ضریب تبخیر است دور ریخته میشود
و سپس رد پای مورچه به آن اضافه میگردد q .جز
پارامترهای مسئله است و  ijاضافه رد پای یال L ij
میباشد و مجموع ردپای تمام مورچههایی است که در سیکل
فو از این یال عبور کردهاند [.]17
تاکنون نسخههای متفاوتی از این الگوریتم توسط محققین ارائه
شده است .کاشف و همکاران [ ]21نسخه دیگری از الگوریتم
مورچگان ارائه دادند که با ترکیب نقاط قوت نسخههای باینری
و گسسته سعی در بهبود کارایی این الگوریتم در کاربرد انتخاب
ویژگی داشتند.
در این نسخه ،رابطه احتمال با رابطه  15توصیف میشود.
()15
) Pixk, jy (t
j, l  addmissible nodes
otherwise


 ix , jyix , jy

       
l ix,l 0 ix,l 0
l ix,l1 ix,l1

0


در این رابطه   i 0, j1 ،  i1, j 0 ،  i 0, j 0و   i1, j1به ترتیب بیانگر
ردپای فرمونی بین مسیرهای متصل کننده گرههای  iام و j
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مورچهها حشراتی اجتماعی هستند که رفتارهای جالبی در زمان
یافتن غذا از خود نشان میدهند .ابتدا مورچهها به طور تصادفی
به این سو و آن سو میروند تا غذا بیابند هر مورچه در هر
مسیری که عبور میکند مادهای به نام فرمون از خود برجای
میگذارد که به ردپای فرمونی شهرت دارد .مورچهها از این ردپا
جهت برقراری ارتباط و تبادل اطالعات استفاده مینمایند .در
مسیرهای انتخابی توسط مورچگان ،هرچه یک مسیر دارای
ردپای فرمونی بیشتری باشد ،احتمال انتخاب شدن آن بیشتر
است؛ بنابراین پس از مدت کوتاهی ،تمام جمعیت مورچهها به
کوتاهترین مسیر ممکن برای پیدا کردن غذا دست یافته و
همگرا میشوند .در این گراف ،گرهها با  nو یالها با  Lنشان
داده میشوند .هر یال دارای دو مشخصه رد پا  ijو بینایی
است   ijاست .مورچگان قرار داده شده در گراف قادرند به
یالهای عبوری خود ردپا اضافه نمایند و مسیرهای با ردپای
بیشتر را تشخیص دهند .توانایی دیگر این مورچگان توانایی به
خاطر سپاری مسیر عبوری خود تا زمانی کوتاه است که برای
مورچه  kام با  M kنشان داده میشود.
برای حل مسئله ،ابتدا هر مورچه به صورت تصادفی روی یکی
از گرهها قرار میگیرد .سپس برای پیدا کردن جواب بهینه،
شروع به جستجوی گراف و حرکت بین گرهها مینماید .تعداد
مورچهها روی گره  iدر زمان  tبا )  bi (tنشان داده میشوند.
( ACO)Ant Colony Optimizationبر اصل تکرار
استوار است .با تکرار حرکات کوچک ،سفر مورچه و با انجام
سفر تمامی مورچگان یک سیکل و با تکرار چند سیکل،
الگوریتم  ACOانجام میشود .پس از ارزیابی سفر مورچه با
استفاده از حافظهشان ،در مرحله بروز رسانی ردپاها ،رد پاهای
جدیدی به مسیر تعلق میگیرد که سیکل بعد با ردپاهای جدید
انجام میشود این سیکلها تا پیش آمدن شرایط توقف تکرار
میشوند.
در حل مسئله انتخاب ویژگی توسط این الگوریتم ،ویژگیها
به جای گرههای گراف قرار میگیرند .بر حرکت تصادفی
مورچهها بین گرهها قوانینی از نوع توابع احتمالی به نام قوانین
احتمالی حرکت حاکم است .اگر مورچه  kدر زمان  tدر گره i
باشد تابع  Pijkاحتمال بودن آن در گره  jدر زمان  t+1است.
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ام روی یالهای ( 0به  1( ،)0به  0( ،)0به  )1و ( 1به  )1است.
در این روش ،محدودیت نسخه باینری برطرف شده است و از
آنجا که مورچهها قادر به دیدن و بررسی همه ویژگیها هستند
و مجاز به انتخاب یا عدم انتخاب ویژگیها میباشند ،احتمال
پیدا کردن زیر مجموعه بهینه باالتر است [.]21
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شهر از یک  Notchفیلتر  50هرتز استفاده شده است [.]22
در  ACOیک جمعیت از مورچگان مصنوعی شامل  mمورچه
در نظر گرفته میشود که در محیطی به نام گراف زندگی
میکنند .هر گراف دارای چندین گره و این گرهها متناسب با
ارتباطی که اجزای مسئله یعنی گرهها دارند ،به یکدیگر وصل
شده و یالهای گراف را تشکیل میدهند.

شکل  :1نحوه قرار گيري الکترودها روي سر افراد مورد آزمایش []22

 -3-2روش كار
مراحل اصلی انجام شده بر مجموعه دادهها در شکل  2آورده
شده است و توضیح هر یک از این مراحل در ادامه به تفسیر
شرح داده شده است.
 1-3-2پيش پردازشهاي انجام شده
پردازشهررای الزم در ایررن مقالرره بررا اسررتفاده از نرمافررزار
 MATLABصررورت گرفترره اسررت .جهررت انجررام کارهررای
پردازشی اولیه برر روی سریگنالهای مغرزی و بارگرذاری ایرن
سررریگنالها در نررررم افرررزار  ،MATLABاز جعبررره ابرررزار
 EEGLAB v 13.4.4bاستفاده شده اسرت [ .]23همچنرین
جعبه ابزار  AARجهت حرذف و کراهش نویزهرای حیراتی از
سیگنال  EEGبه  EEGLABافزوده شد .مهمترین نویزهایی
که  AARقادر به کاهش آنها مریباشرد نرویزهرای ناشری از
حرکررات چشررم ( EOG )Electrooculogramو حرکررات
ماهیچهها ( EMG )Electrocardiogramهستند .از جملره
روشهایی که  AARبرای کاهش نویزهای حاصرل از EOG
استفاده میکند ،روشهای رگرسریون بررپایره( Least Mean
)Recursive Least Squares( ،LMS )Squares
 RLSو دیگر الگوریتمهای وفقی میباشند.
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 -2-2پایگاه داده
در این مقاله از سیگنالهای مغزی ثبت شده توسط مرکز گراز
که در چهارمین دوره از مسابقات  BCIمورد استفاده قرار
گرفتهاند ،استفاده شده است [ .]22این مجموعه داده حاوی
نمونههای مربوط به تصور حرکت دست چپ و تصور حرکت
دست راست نه شخص سالم با میانگین سنی  23/8سال است.
اشخاص در زمان ثبت سیگنال روی یک صندلی روبهروی
صفحه مانیتور رایانه در شرایطی کامالً راحت قرار میگیرند .در
ابتدای هر آزمایش ،در لحظه ) t=0(sیک عالمت (┼) در
وسط صفحه سیاه مانیتور رایانه ظاهر میگردد و یک صدای
هشدار صوتی نیز پخش میشود .در ) t=2(sیک عالمت
پیکان که به سمت چپ و راست (متناسب با یکی از دو گروه
حرکت دست چپ و دست راست) در وسط صفحه ظاهر
میگردد و به مدت  1/25ثانیه بر روی مانیتور وجود دارد .از آن
زمان به بعد ،شخص بسته به جهت فلش ،مشغول تصور حرکت
یکی ازحرکات دست چپ یا دست راست ،تا زمانی که فلش
روی صفحه دیده میشود ،یعنی تا زمان ) t=6(sمیشد .از
آن پس عمل نشان دادن فلش با فواصل زمانی کوتاه تکرار
میشود و فرد مورد آزمایش هم تصور حرکت مربوطه را انجام
میدهد .این دادهها مطابق استاندارد  10-20از  22کانال،
همراه با سه کانال  EOGثبت شدهاند .در شکل  1محل قرار
گیری الکترود مربوط به این  22کانال بر روی سر نشان داده
شده است .عمل ثبت  EEGتوسط الکترودهایی از نوع
 Ag/AgClبا فاصله  3/5سانتیمتر و نسبت به مرجع پتانسیل
گوش چپ انجام شد .هر سری از دادهها به مدت تقریبی 45
دقیقه با نرخ نمونهبرداری  250هرتز ثبت شده اند .سیگنال
ثبت شده از یک فیلتر میان گذر با باند عبور بین  0/5تا 100
هرتز عبور داده شده است .عالوه بر این جهت حذف نویز بر
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استخراج ویژگی

زیرمجموعه ویژگی پیشنهاد شده

ارزیابی
الگوریتم انتخاب ویژگی

شرط توقف

خیر

بله
مجموعه ویژگیهای انتخابی
شده
شکل  :2بلوک دیاگرام روش كار

به طور کلی هسته اصلی این جعبه ابزار در جهت کاهش
نویزهای حیاتی شامل سه مرحله است:
در مرحله اول ،سیگنال  EEGبا استفاده از روش جداسازی
منبع کور ( )BSSبه چندین مؤفه فاصلهای تجزیه میشود .در
مرحله دوم ،یک معیار مناسب برای آشکارسازی خودکار اجزای
وابسته به آرتیفکت استفاده میشود .در نهایت ،در مرحله سوم
سیگنال  EEGبا استفاده از اجزا بدون آرتیفکت مجدداً
بازسازی میگردد [.]24
 -2-3-2استخراج ویژگی
در مرحله استخراج ویژگی ،لگاریتم توان باندهای فرکانسی
سیگنالهای مغزی به عنوان ویژگی از سیگنالهای ذکر شده،
استخراج شدند .با توجه به فعالیت ذهنی انتخابی در این مقاله
که تصور حرکت دست چپ و راست است ،دو باند فرکانسی α

و  βانتخاب شدند .در انجام این آزمایشات به دلیل تصور
حرکت ،آرامش و سکون افراد در حین آزمایش باند فرکانسی α
و به دلیل هوشیاری و قصد حرکت باند فرکانسی  βغلبه
خواهند داشت [ .]25با استفاده از فیلترهای میان گذر جعبه ابزار
 EEGLABشرش برانرد فررکرانرسی α1 ،)8- 10 Hz( α
(،)15- 18 Hz( β2 ،)12- 15 Hz( β1 ،)10- 12 Hz
 )18-30 Hz( β3و همچنین توان کل سیگنال در بازه
فرکانسی ( ،)8- 30Hzبه عنوان مجموعهای از ویژگیها در
این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.
در ادامه ،دادهها در بازه  0/1-0/9با استفاده از رابطه  16نرمال
سازی شدند [.]1
()16
y  ( ymax  ymin )  ( x  xmin ) /( xmax  xmin )  ymin
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در این رابطه x ،سیگنال ورودی (هر یک از سطرهای ماتریس
ذکر شده) و  y maxبرابر  0/9و  y minبرابر 0/1میباشد.

 -2-3-4طبقهبندي
جهت تفکیک حرکات دست چپ و راست از دو طبقهبند ماشین
بردار پشتیبان ( SVM )Support Vector Machineو
طبقهبند نزدیکترین همسایه ()K- nearest neighbor
( )K-NNاستفاده شده است.
 SVMیکی از روشهای یادگیری با نظارت است که از آن
برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میشود .مبنای کاری طبقه
بند  ،SVMدستهبندی خطی دادهها است و در تقسیم خطی
دادهها سعی میشود خطی انتخاب شود که حاشیه اطمینان
بیشتری داشته باشد [.]26
 K-NNیکی از سادهترین و متداولترین طبقهبندها بر پایه
یادگیری نمونه است .برای آموزش این طبقهبند کافی است
148

نمونههای آموزش با برچسبهایشان ذخیره شوند .برای
نمونههای مرحله آزمون ،ابتدا فاصله نمونه آزمون از نمونههای
آموزش محاسبه میشود سپس  kتا از نزدیکترین نمونههای
آموزش نگه داشته میشوند .این طبقهبند ،نمونه آزمون را
متعلق به دستهای میداند که بیشترین آرا را در بین K
همسایه نزدیکتر آن داشته باشد .در این طبقهبند تعداد
همسایهها ،مقدار  kو تابع محاسبه فاصله بین دو نقطه اهمیت
دارد [ .]27در این مقاله از فاصله اقلیدسی و  K=1استفاده
شده است.
جهت افراز مجموعه دادهها ،از روش  5- fcvاستفاده شده
است .در این روش ،هر مجموعه داده به پنج زیر مجموعه مجزا
و با اندازه یکسان تقسیم میشود .هر یک از این زیر
مجموعههای ایجاد شده ،یک بار به عنوان مجموعه آزمون و
بقیه به عنوان مجموعه داده آموزش ،مورد استفاده قرار
میگیرند .این عمل پنج بار تکرار میشود و در هر مرتبه یکی از
پنج زیر مجموعه ساخته شده در ابتدا ،به عنوان مجموعه داده
آزمون قرار میگیرد .در نهایت ،نتایج با متوسط گیری روی
نتایج حاصل از این پنج آزمون تخمین زده میشوند.
برای مقایسه عملکرد الگوریتمها ،از معیار نرخ صحیح طبقه
بندی استفاده شده است .نرخ صحیح طبقهبندی ،برابر است با
نسبت تعداد نمونههای آزمون که به درستی طبقهبندی شده اند
به تعداد کل نمونههای آزمون (رابطه .)17
تعداد نمونههای آزمون طبقه بندی شده صحیح

___________________________

=CAR

تعداد کل نمونههای آزمون

در بحث انتخاب ویژگی ،هر چه نرخ صحیح طبقهبندی
بزرگتر باشد ،به این معنی است که زیرمجموعه ویژگیهای
انتخاب شده نقش مؤثر در طبقهبندی صحیح داده داشتهاند؛
بنابراین ویژگیهای مناسبتری به شمار میآیند.
نتایج
تمامی آزمونها برروی  9فرد مورد آزمون صورت گرفتند و
نتایج جداول مربوط به میانگین نتایج مربوط به این افراد است.
نتایج جدول  1مربوط به اعمال طبقهبندها به مجموعه دادهها با
تمامی ویژگیهای استخراجی از باندهای فرکانسی است .در
جدول  2نتایج حاصل از اعمال مجموعه دادهها با ویژگیهای
هر زیر باند فرکانسی به طور مجزا ارائه شده است .نتایج این دو
جدول مربوط به روشی است که از هیچ الگوریتم انتخاب
ویژگی استفاده نشده است.
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 -2-3-3انتخاب ویژگی
با توجه به شکل  2در بخش مربوط به الگوریتم انتخاب ویژگی،
ابتدا از مجموعه ویژگیهای استخراجی ،زیر مجموعههایی
انتخاب میشوند .این زیر مجموعه ویژگیها برای ارزیابی
میزان شایستگی وارد تابع ارزیابی میشوند .تابع ارزیابی
میتواند میزان شایستگی ویژگیهای انتخاب شده را بر اساس
معیارهای مختلف مانند :معیارهای ریاضی و آماری ،میزان
عملکرد طبقهبند ،کاهش بعد داده و غیره ارزیابی نماید .در
نهایت یک مقدار به عنوان میزان کارایی زیر مجموعه ویژگی
مورد نظر باز میگرداند .سپس شرط خاتمه برای ادامه یا متوقف
نمودن فرآیند بررسی میشود .شرط خاتمه باید به طور مناسب
در نظر گرفته شود تا فرآیند انتخاب ویژگی در فضای جستجو
برای یافتن جواب سرگردان نماند .این شرط میتواند برپایه تابع
تولید کننده تعریف شود ،مانند:
الف) هر زمان که تعداد معینی ویژگی انتخاب شدند.
ب) هر زمان که به تعداد مشخصی از تکرارها رسیدیم.
یا اینکه بر اساس تابع ارزیابی انتخاب شود ،مانند:
الف) وقتی که اضافه یا حذف کردن ویژگی ،زیر مجموعه
بهتری را تولید نکند.
ب) وقتی که به یک زیرمجموعه بهینه براساس تابع ارزیابی
برسیم.
در الگوریتمهای انتخاب ویژگی در این مقاله ،معیار ارزیابی
میزان عملکرد طبقهبندی میباشد.
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فرکانسی  10 -12هرتز که به عنوان زیر باند فرکانسی با
بهترین نتایج معرفی شد در شکل  3نمایش داده شده است .این
هیستوگرام تعداد تکرار هر ویژگی در کل آزمایشها شامل 9
فرد در  5دسته که هر کدام  5بار اجرا شدهاند ،میباشد.

در جداول  3و  4نتایج مربوط به نرخ صحیح طبقهبندی پس از
اعمال الگوریتمهای انتخاب ویژگی عنوان شده در بخش های
قبل ،آورده شده است.
هیستوگرام مربوط به تعداد تکرار ویژگیهای انتخابی در باند

جدول  :1نرخ صحيح طبقهبندي مجموعه دادهها با استفاده از تمامی ویژگیهاي استخراجی از باندهاي فركانسی

50/37
53/84

تعداد ویژگیها
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CAR%

طبقهبند
K-NN
SVM

جدول  :2نرخ صحيح طبقهبندي مجموعه دادهها با استفاده از ویژگیهاي استخراجی از هر زیر باند فركانسی به طور مجزا

تعداد ویژگیها

باند فركانسی(هرتز)

30-8

30-18

18-15

15-12

12-10

10-8

50/25
54/68

49/77
55/91

50/22
51/78

51/68
53/30

53/21
57

52/00
53/71

طبقه بند
KNN
SVM

22

*تعداد ویژگیها در هر زیر باند  22عدد است.
جدول  :3نرخ صحيح طبقهبندي مجموعه دادهها پس از اعمال الگوریتمهاي انتخاب ویژگی روي تمامی ویژگیهاي استخراجی از باندهاي فركانسی.

CAR%
79/12
54/30
49/05
53/13

تعداد ویژگیهاي انتخاب شده
61

طبقه بند
K-NN
SVM
K-NN
SVM

64

الگوریتم انتخاب ویژگی
IBGSA
ABACO

جدول  :4نرخ صحيح طبقه بندي مجموعه دادهها پس از اعمال الگوریتمهاي انتخاب ویژگی روي ویژگیهاي استخراجی از هر زیر باند فركانسی به طور مجزا.
باند فركانسی(هرتز)
30-8
82/10
54/66
51/37
56/44

30-18
82/65
55/16
50/63
52/19

18-15
81/80
51/14
50/26
53/43

15-12
83/17
54/31
51/06
52/21

12-10
84/2
55/92
53/46
57/31

10-8
83/02
54/17
52/39
55/5

طبقهبند
تعداد ویژگیهای انتخاب شده
9
9
8
9

الگوریتم انتخاب ویژگی
IBGSA

K-NN
SVM
K-NN
SVM

ABACO

120

100

80

60

40

20

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

شکل  :3هيستوگرام ویژگیهاي انتخابی در باند فركانسی  12-10هرتز

بحث و نتيجهگيري
در مطالعه حاضر استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری جهت
انتخاب ویژگی از مجموعه دادههای مربوط به سیگنالهای

مغزی در راستای ارتقای سامانههای بازشناسی مربوط به
فعالیتهای ذهنی پیشنهاد شده است .با مقایسه جداول  1و 2
میتوان به این نکته پی برد که تمامی ویژگیهای استخراجی
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نگاه جزئیتر ،ویژگیهای مؤثر و زیرباندهای متفاوت بررسی
شدهاند .همچنین در این پژوهش ،ویژگیهای استخراجی توان
باندهای فرکانسی در نظر گرفته شد .با در نظر گرفتن هر زیر
باند به صورت جداگانه و انتخاب ویژگی ،نتایج بهتری حاصل
شده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که با توجه به نتایج مربوط به
طبقهبند  K-NNدر جدول  4در تمامی باندهای فرکانسی،
انتخاب  9کانال خاص توانسته است نرخهای طبقهبندی
مشابهی ارائه دهد .این نتایج این امکان را میدهد که در
صورت در دسترس نبودن اطالعات مربوط به یک باند
فرکانسی خاص ،بتوان از کانالهای دیگری در باند فرکانسی
دیگر استفاده کرد.
نتایج حاصل از اعمال  ABACOنشان میدهد که این
الگوریتم از لحاظ تعداد ویژگیهای انتخابی توانسته است
همپای الگوریتم  IBGSAپیش رود؛ اما با استفاده از این
ویژگیهای انتخابی بهبود قابل توجهای در نرخ صحیح
طبقهبندی حاصل نشده است.
کانال شماره  14در ناحیه مرزی لوب مرکزی و لوب آهیانه و در
سمت چپ مغز است .کانال شماره  7نیز سمت چپ در ناحیه
لوب مرکزی قرار دارد .لوب آهیانه در سمت چپ ،وظیفه
تشخیص سمت راست و چپ بدن را بر عهده دارد به طوری که
اگر این لوب آسیب ببیند فرد دچار اختالل در تشخیص سمت
چپ و راستش خواهد شد .همچنین لوب مرکزی وظیفه
برنامهریزی و کنترل حرکات ارادی را دارد .این کانالها از جمله
کانالهای مهمی هستند که میتوان از اطالعات آنها در
تفکیک حرکت دست چپ و دست راست استفاده کرد.
از محدودیتهای پژوهش این است که بر روی یک پایگاه داده
از افراد سالم آموزش دیده آزموده شده است و فقط دو حرکت
ذهنی در نظر گرفته شد .همچنین به صورت برون-خط آموزش
دیده و آزموده شده است .جهت کارهای آتی ،بررسی اثر بخشی
الگوریتمهای انتخاب ویژگی بر دیگر مجموعه ویژگیهای
استخراجی از سیگنالهای مغزی مربوط به فعالیتهای ذهنی
پیشنهاد میشود .همچنین ،تشخیص تعداد حرکات بیشتری از
هم میباشد .همچنین از آنجا که در زمینه سیستمهای BCI
نیاز به عملی شدن نتایج در دنیای واقعی جهت ساخت دستگاه
است ،نیاز به انجام تحقیقات در زمینه سامانههای برخط وجود
دارد .در این حالت ،نیاز به ارائه روشهای پیچیده تر جهت
بازشناسی وجود دارد .در هر کدام از این کاربردها ،ممکن است
ویژگیها و باندهای مؤثر متفاوتی حاصل شوند.
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از باندهای فرکانسی مناسب نیستند ،چرا که در جدول  2تنها
استفاده از ویژگیهای مربوط به باند فرکانسی خاص توانسته
است نتایجی نزدیک به نتایج استفاده از ویژگیهای تمامی
باندها داشته باشد .چرا که استفاده از ویژگیهای باند فرکانسی
 10 -12هرتز که بهترین نتایج در جدول  2مربوط به این باند
فرکانسی است حدود سه درصد بهتر از نتایج استفاده از
ویژگیهای تمام باندهای فرکانسی در جدول  1است؛ بنابراین
هر یک از این باندهای فرکانسی توانستهاند به صورت مجزا
عملکرد مناسبتری نسبت به حالت مجموع ویژگیهای تمام
باندهای فرکانسی داشته باشند .عملکرد طبقه بندهای  SVMو
 K-NNبا توجه به نتایج دو جدول  1و  2در یک سطح ارزیابی
میشود.
پس از اعمال الگوریتمهای انتخاب ویژگی نتایج تغییرات
زیادی دارند .به طوری که در جدول  3که الگوریتمهای انتخاب
ویژگی به مجموعه دادهها با تمامی ویژگیها اعمال شده است،
تعداد ویژگیها به چیزی حدود نصف کاهش یافته است .آنچه
که در این جدول قابل تأمل است ،بهبود قابل توجه نتایج با
استفاده از طبقهبند  K-NNبر روی ویژگیهای انتخابی توسط
 IBGSAاست .به طوری که عالوه بر کاهش  54درصدی
تعداد ویژگیها نرخ صحیح طبقهبندی از  50/37به 79/12
رسیده است که تفاوت قابل مالحظهای دارند .این نتایج در
جدول  4نیز قابل تأیید است .همانطور که انتظار میرفت نتایج
جدول  4نسبت به جدول  3بهتر است .همچنین این بار طبقه
بند  K-NNتوانسته است در بهترین حالت که باند فرکانسی
 10 -12هرتز است با استفاده از تنها  9ویژگی به نرخی برابر
 84/21برسد .در تمامی حاالت بر روی این مجموعه دادهها،
عملکرد  IBGSAبهتر از  ABACOارزیابی میشود.
همچنین نتایج نشان میدهد کانالهای شماره 10 ،)C3( 8
( )CP3( 14 ، )C4( 12 ، )CZو  )C5( 7به عنوان کانالهای
پر تکرار و باند فرکانسی  10 -12هرتز نتایج خوبی در
طبقهبندی تصور حرکت دست چپ و راست میدهند.
نتایج حاکی از آن است که استفاده از الگوریتم جستجوی
گرانشی باینری بهبود یافته میتواند به انتخاب مناسب ویژگیها
منجر شود .همچنین طبقه بند  K-NNکه طبقهبندی به نسبت
سادهتر و سریعتر از  SVMاست توانست نتایج طبقهبندی
بهتری ارائه دهد .قائمی و همکاران در [ ،]28در تشخیص
حرکت دست چپ و راست از ویژگیهای توان و انرژی در
سیگنال و از الگوریتم جستجوی گرانشی جهت انتخاب
کانالهای مؤثر استفاده شده است .در تحقیق حاضر در یک
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طبقهبندي سيگنالهاي مغزي

 یکی از روشهای.صورت مؤثرتر کار تشخیص را انجام داد
 استفاده از الگوریتمهای،مناسب جهت انتخاب بهترین ویژگیها
.جستجوی ابتکاری مانند جستجوی گرانشی میباشد

نتیجه گیری کلی این ست که انتخاب ویژگیهای مؤثر در
طبقهبندی سیگنالهای مغزی میتواند منجر به بهبود تعامل
 در واقع.ماشین با افراد از طریق بررسی تصور ذهنی آنها شود
 میتوان به،با انتخاب بهترین زیرباندها و بهترین ویژگیها
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Introduction: Pattern recognition field is necessary for the recognition of different sensorimotor
tasks in Brain Computer Interface systems. Reducing the number of features is an important step in
Brain Computer Interface systems and it can improve the accuracy and efficiency of the
classification and reduce the costs.
Methods: In this paper, features selection was performed through using Improved Binary
Gravitational search algorithm and Advanced Binary Ant Colony Optimization on data related to
brain signals of nine normal subjects for imagination of left and right hand movements. Features
were extracted from six different frequency bands. Two classifiers including support vector machine
and k- nearest neighbor were applied to separate the classes. Data were processed by EEGLAB
toolbox and through matlab software.
Results: The classification rate of the proposed method is 84.21%. Using feature selection methods,
effective frequency bands and features for left and right hand movement classification were
extracted.
Conclusion: The results show the improvement in the classification rate by using Improved Binary
Gravitational search algorithm and nearest neighbor classification.
Keywords: Algorithm, Advanced Binary Optimization, Support Vector Machine
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