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 يک فرآيند شناختي، توجه انتخابي. استMEG ) دوبُعدي مبتني بر «توجه انتخابي ديداري» با استفاده از سیگنالهايBCI( رايانه-براي ارتباط مغز
 در.است که در آن شخص تمرکز خود را بهطور انتخابي روي يک وجه قرار داده و وجوه ديگر و نیز برخي عوامل منحرفکننده را نادياده مايگیارد
، پا از پایشپاردازش داده. اساتفاده مايشاودBCI  از آن بهعناوان سایگنال کنترلاي در،MEG  به علت خواص خوب سیگنال مغزي،اين مقاله
 معماوًً تماام ويژگايهااي اساتخراجي باراي. اساتخرا مايشاوندMEG ويژگيهايي نظیر ضرايب موجک دابشیز و آنتروپي تقريبي از سایگنال
. باراي انتخااب مناسابتارين دساته ويژگايهاا اساتفاده مايشاود،)PCA(  بنابراين از الگوريتم تحلیل مؤلفههاي اصلي،دستهبندي مفید نیستند
 تابع پايه شعاعي و همچنین ماشین بردار پشتیبان موجک، به يک ماشین بردار پشتیبان با هستههاي چندجملهاي،ويژگيهاي بهینه استخرا شده
 درنهايت اين مقاله ميتواند محل حضور محرک را با درصاد صاحت.) با هستههاي مورلت و کاله مکزيکي براي طبقهبندي داده ميشوندWSVM(
، از مطالعه نواحي مختلف مغزي مشاهده ميشود. تشخیص دهدMEG  به کمک دستهبندي کننده با هسته مورلت از روي سیگنال%26/62 متوسط
 از نتايج تحقیق ميتوان براي شناسايي بهتر نواحي مختلف مغز در حالت توجه. مربوط به نواحي پیشاني و گیجگاهي است،بیشترين درصد صحت
. است%26/62  با صحتBCI  نتايج شبیهسازي بیانگر مؤثر بودن اين روش در کاربردهاي.انتخابي ديداري استفاده کرد
.MEG  سیگنال، سیستم شناخت، توجه انتخابي ديداري، رايانه-  ارتباط مغز:واژههاي كلیدي

A two-dimensional brain-computer interface based on visual selective
attention by Magnetoencephalograph (MEG) signals
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Abstract: Understanding the human brain states, especially “attention” phenomena, is one of the most important aspects of cognitive
sciences and has many fields such as in rehabilitation, attention deficit hyperactivity disorder and autism and also has many
applications such as in decision making, addiction treatment, learning, polygraphs, brain-computer interface, driving, protection
places, bonnie needle train and pilotage. The main goal of this research is to discover the relationship between visual selective
attentions with a two-dimensional brain-computer interface by magnetoencephalography (MEG) signals. Selective attention is a
cognitive process in which a person puts their focus selectively on one aspect of information and ignores its other aspects and
distorting factors. In this research due to the good properties of MEG signals they are used as control signals in BCI. After preprocessing of the MEG signals, features such as wavelet coefficient (Daubechies) and approximate entropy are extracted. Usually,
not all features are beneficial for classification, so the algorithm of principal component analysis (PCA) is used to select the most
appropriate feature sets. These optimum features are sent to a support vector machine with different kernels such as polynomial and
RBF and also wavelet support vector machine (WSVM) with different kernels such as Morlet and Mexican hat for classification. The
simulation results indicate that the proposed system can predict the location of the attended stimulus with a high average accuracy
(92.26%).
Keywords: Brain-Computer Interface, Visual selective attention, Cognitive system, Magnetoencephalography signal.
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 -1مقدمه
شناخت فعالیتهاي مختلف ذهني انسان ،همواره موردتوجه طیف
گستردهاي از محققها در حوزههايي نظیر روانشناسي ،روانپزشکي،
علوم تربیتي ،فیزيولوژي و علوم اعصاب است .هدف اين شناخت ،بهبود
عملکرد ،رفتار و افزايش کارايي انسان است .دراينبین استفاده از ابزارها
و روشهاي مناسب براي شناخت صحیح اين نوع فعالیتها ،بسیار حائز
اهمیت است .پديده «توجه» در بسیاري از بیماريها مانند نقص توجه
 پرتحرکي ( ،)1ADHDدرخودماندگي ،2نقص عصب ،نقص عضو و هم-چنین در بسیاري از زمینهها نظیر تصمیمگیري ،درمانِ اعتیاد،
يادگیري ،دروغسنجي ،ارتباط مغز -رايانه ( ،)3BCIرانندگي ،نگاهباني
اماکن حفاظتي ،سوزنباني قطار و خلباني کاربرد دارد.
اولین همايش بینالمللي تحقیقهاي مرتبط با  BCIدر سال 1444
در موسسه رنسلرويل در نزديكي آلباني نیويورك برگزار شد .بر طبق
اين همايش BCI ،يك سیستم ارتباطي است كه بر اساس مسیرهاي
طبیعي خروجي مغز يعني ماهیچهها و اعصاب محیطي عمل نميکند،
بلکه اين سیستم بايد دستورها و خواستههاي شخص را وقتي او كامالً
ساكت و بيحركت است ،بازيابي و آشكار نمايد ] .[1اكثر سیستمهاي
 BCIجديد ،غیرتهاجمي بوده و تقريباً در همه آنها از سیگنالهاي
مغزي نمونهبرداريشده از سطح جمجمه براي كنترل وسايل استفاده
ميشود ] .[2در اينگونه آزمايشها ،از شخص خواسته ميشود،
تصورهاي مختلفي نظیر دوران يک مکعب ،فشردن كلید ماوس،
شمردن تعداد تحريکها و يا حرکت يک انگشت را در ذهن خود تجسم
كند ] .[1تفاوت بین سیستمهاي  BCIيکبعدي با دوبعدي در تعداد
جهتهاي وظیفه در هنگام اجراي آزمون است ] .[3در وظیفه يک-
بعدي ،منظور تمايز بین دو جهت و در وظیفه دوبعدي منظور تمايز
بین چهار جهت است.
کلمه توجه ،شامل طیف وسیعي از پديدهها است ] .[5توجه به
دلیل تأثیر واضح آن بر کاهش و يا افزايش اکثر فعالیتها ،يکي از
جذابترين جنبههاي فعالیت شناختي مغز است .تاکنون مدلهاي
زيادي براي دستهبندي توجه پیشنهاد شده است .يکي از بیشترين
مدلهايي که براي ارزيابي توجه استفاده ميشود ،مدل سولبرگ و ماتر
است ] .[4مطابق اين دستهبندي ،توجه ،به پنج نوع تقسیمبندي
ميشود-1 .توجه متمرکز :در اين توجه ،با ارائه دو يا چند محرک هم-
زمان ،فرد بايد فقط به يکي از آنها پاسخ دهد .بهعنوان نمونه،
هنگاميکه فرد تالش ميکند يك معادله رياضي پیچیده را حل كند،
تالش وي منجر به راهحلهاي مختلفي ميشود -2 .توجه ماندگار :اين
توجه به قابلیت ادامهدادن به يک واکنش رفتاري سازگار در هنگام يک
فعالیت پیوسته و تکراري مربوط است .در اينجا ،شخص بايد بتواند در
مدتزمان طوًني تمرکز خود را نسبت به موضوع موردنظر باقي نگه
دارد .بهعنوان نمونه ،نگهبان يك ساختمان ممكن است تمام شب
منتظر مزاحم باشد ،درصورتيکه ممكن است هیچک را مشاهده
نكند .توجه و پاسخ به چنین وقايع فركان پايین ،احتیا به پردازشي
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متفاوت نسبت باه وقايع فاركان بااً در مدتزمان كوتاه دارد-3 .
توجه انتخابي :اين توجه به محدوديتهاي ظرفیت پردازشي انسان در
توجه به چند محرک همزمان اشاره دارد ،بنابراين بايد بعضي از عناصر
اطالعاتي نسبت به بقیه داراي اولويت شوند .مثالً در آزمون استروپ
فرد بايد رنگ حروف را پیش از آنکه بنام رنگها توجه کند ،نام ببرد.
 -5توجه تناوبي :در اين توجه ،انعطافپذيري ذهني بايد به نحوي باشد
که بتواند توجه خود را بین کارهاي مختلفي که نیاز به فعالیتهاي
شناختي دارند ،باهطور ماناسب انتقال دهد -4 .توجه تقسیمشده :اين
توجه توانايي واکنش همزمان به چندين کار مختلف است .زماني که
توجه بین چند موضوع تقسیم ميشود ،زمان کوتاهي در تغییر توجه و
جابجايي آن بر موضوعها صرف ميشود .بهعنوانمثال ،در هنگام
رانندگي با وسیله نقلیه ،توجه به چند موضوع مختلف نظیر نگهداري
آن در مسیر جاده ،نگاه کردن به آيینهها ،گوش کردن به صداي موتور،
سرعت مطمئنه ،رخدادهاي کنار جاده و همچنین رخدادهاي به وجود
آمده در پشت متمرکز است ] .[6البته رانندگانِ ماهر به خاطر انجام
اين وظايف پیچیده ،بهصورت عادت ،همه را شگفتزده ميکنند.
در مطالعههاي شناختي ،وجود سیستمهايي که میزان فعالیت
مغزي نظیر حالت توجه را کمّي کنند ،اجتنابناپذير است .تاکنون
مطالعههاي بیشتري روي جنبههاي ديداري و شنیداري توجه انجام
شده است .آنچه اين مقاله نیز بر آن تأکید دارد «توجه انتخابي
ديداري» است .در ادامه مهمترين تحقیقهاي مرتبط بررسي ميشوند.
ملینگر و همکاران در سال  2002نشان دادند که سیستمهاي
 BCIمبتني بر سیگنال  5MEGامکانپذير و کارآمد هستند و ميتوانند
براي بهبود سرعت ارتباط سیستمهاي  BCIمورد استفاده قرار گیرند
].[2
گرونا و همکارش در سال  ، 6662براي اولین بار به کمک ويژگي
متوسط توان باند آلفاي خلفي و طبقهبندي کننده ماشین بردار
پشتیبان ( )4SVMبا هسته خطي به نرخ صحت متوسط ( %22از%05
تا  %62براي شرکتکنندگان مختلف) براي وظیفه يکبعدي و نرخ
صحت متوسط( %11از  %62تا  %22براي شرکتکنندگان مختلف)
براي وظیفه دوبعدي شامل چهار جهت باً ،پايین ،چپ و راست دست
يافتند ] .[0آنها براي بررسي تخمین مقاوم بودن عملکرد دستهبندي،
از روش ارزيابي  16دسته 6استفاده کردند .نتايج آنها نشان ميدهد،
عملکرد دستهبندي براي همه شرکتکنندگان به جزء دو شرکتکننده
تفاوت معناداري را نشان ميدهد .همچنین آنها نشان دادند ،تفاوت
معناداري بین نرخ ارسال اطالعات ( )2ITRدر وظايف يکبعدي و
دوبعدي مشاهده نميشود .نرخ متوسط دستهبندي با استفاده از
سیگنال  8EOGبراي موارد يکبعدي و دوبعدي به ترتیب  %05و %65
است که هر دو درصد صحت بهدستآمده از متوسط توان باند آلفا کمتر
هستند .افزايش فعالیت باند آلفاي خلفي براي  0شرکتکننده داراي
درصد صحت باً 6/2 ،بار بیشتر از شرکتکنندگان با درصد صحت
پايین است .از نتايج همچنین مشااهده ميشود ،فعالیت گستره  0تا
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 56هرتز خلفي در  1066میليثانیه بعد از رؤيت مربع براي
شرکتکنندگان با درصد صحت باً افزايش مييابد ،درحاليکه براي
شرکتکنندگان با درصد صحت پايین مشاهده نميشود.
ژانگ و همکاران در سال  ، 6616يک سیستم  BCIمبتني بر توجه
انتخابي ديداري غیرفضايي پنهان از دو سطح ،توسط دو مجموعه از
نقاط با رنگهاي مختلف ارائه دادند ] .[8آنها از پتانسیلهاي
برانگیخته بینايي ( )4SSVEPبراي تجزيهوتحلیل استفاده کردهاند .نتايج
آنها نشان داد ،با انتخاب يکي از دو سطح ،دامنه پتانسیل برانگیخته
بینايي در فرکان متناظر افزايش يافته است.
فورت و همکاران در سال  ، 6616به مطالعه اثر توجه در پردازش
اطالعات در هنگام رانندگي به کمک سیگنالهاي  MEGپرداختند
] .[4در تحقیق آنها ،يک شبیهساز وسیله نقلیه مجهز به چرخ ،فرمان،
جاپايي 10گاز و جاپايي ترمز طراحي شده است .شرکتکنندگان در اين
آزمون از طريق راديويي ارتباط دارند .در خالل نیمي از زمان رانندگي
شرکتکنندگان ميتوانند ارتباط راديويي را ناديده بگیرند و اين مرحله
وظیفه ساده ( )11STنامیده ميشود .در نیمه زماني ديگر بايد به
دستورات و پاسخ به سه سؤال گوش دهند و اين مرحله وظیفه دوگانه
12
( ) DTنامیده ميشود .نتايج تحقیق نشان ميدهد ،در  STو DT
شبکه بزرگ توزيعشده بهصورت مشابه فعال ميشوند .اين شبکه
معموًً در نواحي ديداري حسي نظیر آهیانهاي و پیشاني هستند و
نقش مهمي در توجه انتخابي و مناطق موتوري ايفاء ميکنند .همچنین
نتايج براي عالئم راهنمايي و عالئم جهت نیز مشابه است.
ژانگ و همکاران در سال  ، 6611يک سیستم  BCIمبتني بر
سیگنال  MEGرا براي تشخیص جهت حرکت دست از يک تعداد
کوچک نمونه آموزشي ،توسط الگوريتم تحلیل تفکیککننده خطي
خوشهبندي ( )13CLDAپیشنهااد دادناد ] .[10آزماايشهاي آنها بر
روي  0شرکتکننده انجام شد .درنهايت آنها به درصد صحت متوسط
 %65در تشخیص چهار جهت ،باً ،پائین ،چپ و راست دست يافتند.
اسپولر و همکاران در سال  ،2012يک طبقهبندي کننده تطبیقي
بر پايه  SVMرا براي افزايش عملکرد سیستمهاي  BCIمبتني بر
سیگنالهاي  MEGپیشنهاد دادند ].[11
کولیجن و همکاران در سال  ،6610به کمک سیگنالهاي MEG
به کشف اثر توجه فضايي روي فعالیت گاما در قشر ديداري اولیه انسان
پرداختند ] .[12نتايج آنها نشان داد ،فعالیت گاما در هنگام توجه
فضايي افزايش مييابد.
دلیري در سال  ، 2015روشي ترکیبي براي کشف توجه فضايي به
کمک سیگنالهاي  MEGارائه داد ] .[13روش ترکیبي شامل انتخاب
کانال توسط روش بیزين بهعنوان يک مرحله پیشپردازش ،استخرا
ويژگي توسط بسته موجک سیملت و انتخاب ويژگي توسط آنتروپي
بود .درنهايت توسط بیزين ،دستهبندي را انجام داد .نتايج تحقیق نشان
داد ،سیستم آنها ميتواند محل حضور محرک را با درصد صحت
متوسط  21/56پیشبیني کند.
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هدف اصلي اين مقاله ،ارائه يک روش کارا براي کاربرد
دوبعدي مبتني بر توجه انتخابي ديداري با استفاده از سیگنالهاي
 MEGاست .مسئله سرعت ،زمان حقیقيبودن و صحت از چالشهايي
هستند که در مسیر توسعه سیستمهاي  BCIوجود دارند ،ازاينرو
بهمنظور بهبود موارد فوق براي پیادهسازي از روشهاي پردازشي
مختلفي استفاده ميشود .از مسائل حائز اهمیت در فعالیتهاي
شناختي مغز ،امکان ارزيابي فعالیت در مبدأ پیدايش آن است؛ بنابراين
هدف بسیاري از تحقیقهاي حوزه علوم شناختي ،کاهش بررسي عوامل
واسطهاي و نمودهاي رفتاري نظیر کالمي و حرکتي است .با توجه به
اينکه يکي از اهداف مهم آتي مقاله ،ارائه يک نقشه شناختي و مدل
محاسباتي از فعالیت مغز در حالت توجه انتخابي ديداري است ،از
سیگنال  MEGدر کاربرد ارتباط مغز -رايانه دوبعدي به علت ثبت
پیوسته ،ثبت غیرتهاجمي ،حد تفکیک زماني 15بسیار خوب در حد
میليثانیه و يا زير میليثانیه و حد تفکیک مکاني (فضايي )14بسیار بهتر
از سیگنال  EEGاستفاده ميشود ] .[10بدين منظور از سیگنالهاي
مغزي  ،MEGويژگيهاي مختلفي را استخرا کرده ،سپ ويژگيهاي
مؤثرتر انتخاب ميشوند و به طبقهبندي کننده داده ميشوند.
ساختار تحقیق بدينصورت است که ابتدا به معرفي سیگنال MEG
پرداخته شده ،سپ داده مورداستفاده در تحقیق و آزمون ثبت معرفي
ميشود .در ادامه بخش تحلیل داده شامل پیشپردازش ،استخرا
ويژگيها ،کاهش ابعاد فضاي ويژگي ،هنجارسازي ويژگيها و
دستهبندي پرداخته ميشود .سپ به گزارش نتايج تحقیق پرداخته
شده و درنهايت بحث و نتیجهگیري آورده ميشود.
BCI

 -2سیگنال MEG
تاکنون از روشها و سیگنالهاي زيستي متعددي به دو صورت
تهاجمي 16و غیرتهاجمي 12براي تشخیص و کمّيسازي توجه در کاربرد
18
 BCIاستفاده شده است .ازجمله ميتوان به روشهاي ساختاريCT :
و  ،14MRIهمودينامیک،[12-14] 21NIRS ،[15-16] 20fMRI :
 22PETو  25NMRS ،23SPECTو  ،Na-MRIالکتريکي-15،25] EEG :
 24 ،20 ،2 ،3] MEG ،[20و  [26و تحريکي 24TMS–EEG :اشاره
کرد.
در اين تحقیق از سیگنال  MEGبه علت ثبت پیوسته ،ثبت
غیرتهاجمي ،حد تفکیک زماني بسیار خوب در حد میليثانیه و يا زير
میليثانیه و حد تفکیک مکاني بسیار بهتر از سیگنال  EEGاستفاده
ميشود .سیگنالهاي  MEGاز فعال شدن همزمان تعداد زيادي نورون
در يک منطقه از قشر مخ که سبب ايجاد يک میدان مغناطیسي گذرا
ميشوند به وجود ميآيند .به کمک دستگاههاي ثبت  MEGميتوان به
مکاانيابي منشأ پديده ،با اندازهگیري میدان بسیار کوچک درون
جمجمهاي پرداخت .اين روش در سال  1468توسط ديويد کوهن و
همکارانش به نامهاي ادلساک و زيمرمان در دانشگاه  MITآغاز شد.
منبع فعالیتهاي ثبتشده به روش  ،MEGاز فرآيندهاي
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الکتروشیمیايي بنام عالمتدهي عصبي سرچشمه ميگیرند .ديگر
فرآيندها ،نظیر سوختوساز و جريان خون ،روي فعالیت عصبي اثر
دارند و جزء روشهاي تصويربرداري غیرمستقیم نظیر  PETو fMRI
هستند .روش  MEGنیز مانند  ،EEGمحدوديت اساسي ثبت سیگنال
از پوست سر را دارد .ثبت  ،MEGشبیه سیگنال  EEGاست اما روشي
بسیار گرانقیمت و پیچیده است؛ بنابراين استفاده محدودي دارد
] .[22سیگنالهاي  MEGبه دو صورت کاربرد دارد -1 :مشابه
سیگنالهاي  EEGو پتانسیلهاي برانگیخته ( )26EPsبراي تشخیص
اختاللها و حالتهاي مغزي؛  -2براي تخمین محلها و دورههاي
زماني منابع که به تصويربرداري مغناطیسي ( )22MSIمعروف است،
بنابراين گاهي واژه  MSIبهجاي  MEGاستفاده ميشود ].[24
استانداردهاي عملي و راهنماهايي براي کاربردهاي بالیني
توسط انجمن بینالمللي پیشرفت بالیني  )28 ISACM( MEGدر سال
 2008گسترش يافته است ] .[24تخمین فعالیت  MEGبه فاصله
نسبي سر بیمار تا حسگرها بستگي دارد .بنابراين قبل از اخذ ،MEG
موقعیت سر بیمار ،جهت ،شکل سهبُعدي و چند نشانه ثابت نظیر بیخ
بیني و مجراهاي خارجي هر گوش استفاده ميشود .پايش موقعیت سر،
معموًً توسط سه تا پنج سیمپیچ شاخص (در محلهايي نظیر گوش
چپ ،راست و بیخ بیني گذاشته ميشود) انجام ميشود .براي جلوگیري
از نويزهاي محیطي ،اتاق ثبت  MEGبايد حفاظت شود .بدين منظور
معموًً براي ًيه داخلي از جن م  ،براي ًيه میاني از جن نیکل
و آهن و درنهايت براي ًيه خارجي از جن آلومینیم استفاده
ميکنند.
MEG

روش  MEGجزء روشهاي امن است ] .[66تنها نگراني ايمني
هلیوم مايعي است که بهعنوان خنککننده قطعههاي ابرهدايتگر
سیستم  MEGاستفاده ميشود .هلیوم غیرقابل اشتعال و غیرسمي
است ،اما ممکن است زماني که مقادير زيادي از آن در هوا وجود دارد،
جايگزين اکسیژن شود .در زمان عملیات ،گاز هلیوم تبخیر ميشود،
بنابراين فشار افازايش مييابد ،بنابراين براي جلوگیري از انفجار،
شیرهاي ايامني نصبشاده و گااز اضافي به هواي داخل اتاق حفاظت-
شده منتقل ميشود .معموًً براي رفع اين مشکل براي اتاق
حفاظتشده تهويه مناسب سقفي در نظر ميگیرند .در هنگام ثبت
سیگنال  ،MEGميتوان سیگنالهايي نظیر  24EMG ،EEGو تصويري
را نیز از شرکتکنندگان ثبت کرد .اولین سنجشهاي  MEGبا
SQUIDها 30را کوهن در سال  1256با ابزار تک کانال انجام داد.
همچنین از نواحي فرکانسي معمول سیگنال  MEGميتوان به دلتا
( ،)6-1Hzتتا ( ،)1-6Hzآلفا ( ،)6-10Hzبتا ( )16-06Hzو گاما (باًتر
از  16هرتز) اشاره کرد.

 -3داده و آزمون ثبت
داده اين تحقیق از مرجع ] [0استفاده شده است .در اين تحقیق،
 10شرکتکننده ،شامل  2زن و  2مرد ،با متوسط سني  66±6/2سال
حضور داشتند .همه شرکتکنندگان داراي ديد طبیعي و يا اصالحشده
بودند 1 .مرد و  6زن در اين آزمايش چپدست و بقیه راستدست
باودند .اين مطالعه با رعايت اخالق پزشکي و مطابق با رضايتنامه
هلسینکي براي تحقیقهاي پزشکي با شرکتکنندگان انساني از سوي
انجمن پزشکي جهان ( )31WMAانجام شده بود.
در اين تحقیق ،داده  1شرکتکننده در اختیار است .همه
شرکتکنندگان يک صفحه نمايش با عالمت بهعالوه ثابت در مرکز و 1
مربع با زاويه بینايي  5/0درجه در باً ،راست ،پايین و چپ را نگاه
ميکاردناد .در فاواصال منظام ،ياک پیکان کوچک در محل عالمت
بهعالوه ثابت ،بهمنظور نشان دادن جهتي که افراد بايد بدون حرکت
چشمهاي خود ،همراه با تمرکز به عالمت بعالوه ثابت همراهي کنند.
هر آزمايش با نمايش مربعها به مدت  166میليثانیه شروع ميشود،
سپ به مدت  6066میليثانیه شرکتکنندگان بايد به جهت پیکان
تمارکز کانند (دوره تاأخیر) .بعادازايان دوره تأخیر ،به مدت 16
میليثانیه مربع مذکور سبز و يا قرمزرنگ ميشود .بین آزمايشها
 1066میليثانیه به شرکتکنندگان استراحت داده ميشود .نمايشي از
نحوه اجراي آزمون در شکل ( )1آورده شده است ].[0

شکل ( :)1نمايي از نحوه اجراي آزمون ثبت ][0
تعداد کانالهاي ثبت سیگنال  MEGمعموًً بین  166تا 066
کانال است ] .[66سیستمهاي ثبت  EEGهمراه با  MEGمعموًً بین
 06تا  166کاناله هستند .داده اين تحقیق توسط دستگاه CTF MEG
ونکوور کانادا ثبت شده است .اين دستگاه مطابق شکل ( )6شامل 651
کانال حسگر است و تقريباً کل سر را پوشش ميدهد.

شکل ( :)6نمايشي از آرايش قرارگیري حسگرها در 651
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سیگنالها بهصورت پیوسته با نرخ  1666هرتز نمونهبرداري شده و
سپ نرخ نمونهبرداري به  066هرتز کاهش داده شده است .هر
آزمايش از  -066میليثانیه قبل از شروع نشانه تا پايان آزمايش
سنجش ميشود .طول مدت  066تا  6066میليثانیه بعد از نشانه
خرو براي تحلیل استفاده ميشود تا از محرک قفلشده برانگیخته
پرهیز شود .براي تحلیل سیگنال  MEGاز  1666آزمايش صحیح
استفاده ميشود .براي جزئیات بیشتر ميتوانید به ] [0مراجعه کنید.

 -5تحلیل داده
نمايش کلي روال آزمايش و تحلیل داده در شکل ( )0آورده شده است.
اين شکل شاامل بخاشهاايي نظیار جماعآوري داده ،پایشپاردازش،
استخرا ويژگيها ،کاهش ابعاد فضاي ويژگيها ،دساتهبنادي کنناده،
کنترل و پسخوراند است.
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بزرگي تولید ميکند و توسط توزيع متقارن روي کانالهاي
ناحیه پیشاني -چشم شناسايي ميشوند .حرکتهاي ساکاديک چشم
نیز ميتوانند موجب اختاللهاي مشابهي شوند ولي دامنه کوچکتري
در حسگرهاي ناحیه پیشاني جانبي دارند .حرکتهاي سر نیز در اکثر
کانالها ايجاد اختالل ميکنند .اختاللهاي ناشي از تنف ميتوانند
بهعنوان فعالیت موزون آهسته همزمان با سرعت تنف  ،شناسايي
شوند .اين اختاللها ميتوانند با حضور مواد فرومغناطی در بدن
خصوصاً در همسايگي قفسه سینه افزايش يابند .اين اختاللها معموًً
با يک پاًيه باًگذر با فرکان  2تا  3هرتز حذف ميشوند .يکي از
منابع مهم اختالل غیربیولوژيکي کاشتن دندان و پر کردن دندان با
موارد فرومغناطیسي است .براي اغلب کاربردها يک پاًيه میانگذر با
گستره فرکانسي  3تا  20هرتز و يک پاًيه شکافي 32با فرکان 40
هرتز ميتواند مناسب است.
EMG

 -2-5استخرا ويژگيها
براي بازنمايي بهتر از سیگنالهاي ثبتشده ،بايد ويژگيهايي از آنها
استخرا شوند ،سپ اين ويژگيهاي استخراجي بايد بهینه شده تا به
طبقهبند اعمال شوند .در اين قسمت به شرح ويژگيهاي استخراجي
پرداخته ميشود.

 -1-6-1تبديل موجک

شکل ( :)0نمايش کلي روال آزمايش و تحلیل داده

 -1-5پیشپردازش
سیگنالهاي  MEGميتوانند توسط سیگنالهاي ناخواسته متعددي از
چند منبع بیولوژيکي و غیربیولوژيکي (محیطي) متأثر شوند .از
اختاللهاي محیطي ميتوان به آسانسورها ،وسايل نقلیه ،قطارها،
وسايل الکترونیکي و تختهاي بیمارستاني اشاره کرد .اين اختاللها
معمو ًً فرکان هاي پايین هستند (محتواي فرکانسي حرکت اشیاء زير
 1هرتز است) .از اختاللهاي متعارف بیولوژيکي ميتوان به عضله قلب،
عضلههاي اسکلتي و کره چشم اشاره کرد .اختاللهاي متناظر با
انقباضهاي ماهیچهاي پیشاني و گیجگاهي خصوصاً زمان فشردن
دندانها و فکها داراي فرکان باً و دامنه کم هستند .اختاللهاي
متناظر با فعالیت قلب ،به علت تناوب و تطابق با ثبت همزمان سیگنال
قلبي بهآساني شناسايي ميشوند .اين اختالل بهصورت اموا تیز
متناظر با هر کمپلک  QRSمشاهده ميشوند .پلک زدن که ناشي از
اختالف پتانسیل الکتريکي بین قرنیه و شبکیه است ،معموًً اختالل
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ديدگاه تبديل موجک گسسته ،برمبناي پاًيه بانک و تجزيه سیگنال
اصلي بهوسیله پاًيههاي باًگذر و پايینگذر است .تعداد سطحهاي
تجزيه بر پايه مؤلفههاي فرکانسي غالب در سیگنال انتخاب ميشوند و
آن قسمتهايي از سیگنال را که بسیار همبسته با فرکان هاي
موردنیاز براي دستهبندي سیگنال هستند ،در ضرايب موجک نگه
ميدارند .انتخاب موجک مناسب و تعداد سطوح تجزيه در تحلیل
سیگنالها با استفاده از  DWTخیلي مهم است ].[62
در اين تحقیق با توجه به اينکه سیگنال  MEGمعموًً مؤلفههاي
فرکانسي در باًي  05/0هرتز ندارد ،سطح انتخابي ،پنج در نظر گرفته
ميشود .بنابراين سیگنال به جزئیات  D1-D5و آخرين تقريب يعني
 A5تجزيه ميشود .اين تقريب و جزئیات ثبتشده با استفاده از
ضرايب موجک بازسازيشده؛ به اين نحو که مثالً تقريب  A4از قرار
گرفتن جزء  D5بر روي تقريب  A5بهدستآمده است ،اين روال ادامه
پیدا کرده تا درنهايت سیگنال اصلي از قرار گرفتن جزء  D1بر روي
تقريب  A1به دست آيد .پنج سطح تجزيه توساط ماوجاک ماادر
دابشیز  )33db4( 1باا فرکان نمونهبرداري  066هرتز در جدول ()1
آورده شده است .هر چه شکل ظاهري موجک مادر همخواني بهتري
با سیگنال داشته باشد ،اين تجزيه با کیفیت بهتري صورت ميگیرد.
در حالت کلي يک روش متداول براي انتخاب موجک مادر ،مشاهده
نتیجه هر موجک پايه و يا شباهت شکل ظاهري موجک با سیگنال
است.
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جدول ( :)1پنج سطح تجزيه براي موجک  db4با فرکان
هرتز
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نمونهبرداري 300

سطحهاي تجزيه

فاصله فرکانسي

محدودههاي فرکانسي

D1

 24-140هرتز

نويز

D2

 32/4-24هرتز

گاما (نويز)

بردارهاي ) (

که فاصله متريک بین
 0تعیین ميشود:
)
( |
()0
(
|)
سپ ) ( از رابطه  1محاسبه ميشود.

D3

 18/24-32/4هرتز

بتا

D4

 4/324-18/24هرتز

آلفا

D5

 5/682-4/324هرتز

تتا

()1
مراحل فوق را نیز با

A5

 0-5/682هرتز

دلتا

محاسبه ميشود:

همانطور که در جدول ( )1مشخص است ،مؤلفه  A5در داخل
محدوده فرکانسي دلتا ( D5 )1-5 Hzدر محدوده تتا (D4 ، )5-8 Hz
در محدوده آلفا ( )8-13 Hzو  D3در محدوده بتا ( )13-30 Hzقرار
دارند .بنابراين مطابق جدول ( ،)1چهار بازه مشخصشده بهعنوان
ضرايب معتبر استخرا ميشوند .چهار دسته ضريب موجک
استخرا شده ،میزان انرژي سیگنال در حوزه زمان و فرکان را نشان
ميدهند .هر يک از محدودهها به علت بخشهاي کاهش نرخ
نمونهبرداري در روند محاسبه آنها ،شامل تنها تعداد حداقل ضريب
ًزم براي ذخیره اطالعات موردنیاز در آن محدوده هستند .خاصیت
فوق ،محدود به نوع خاصي از موجکها نیست و درواقع از خواص ذاتي
تمام موجکها است .ويژگيهايي نظیر متوسط قدرمطلق ضرايب
موجک ،متوسط توان ضرايب موجک و انحراف معیار ضرايب موجک
براي هر محدوده ،استخرا ميشود.
-2-2-5آنتروپي تقريبي
آنتروپي يک کمیت آماري براي سنجش کمّي پیچیدگي و نظم در يک
 )35توسط پینکاس در سال
سیگنال است .آنتروپي تقريبي (
يک سنجش کمّي مفید براي
 1221معرفي شده است ].[30
سريهاي زماني سیگنالهاي بیولوژيکي نظیر  EEGو  MEGاست
 ،نشاندهنده نظم در سري زماني است و زماني
] .[31مقدار کم
که مقدار آن زياد است به معناي پیچیدگي و بينظمي در سري زماني
نسبت به آنتروپي نمونه نیاز به تعداد کم نمونههاي
است .روش
سیگنال دارد .بنابراين در سیگنالهايي با طول محدود و در سريهاي
زماني نويزي ،به کار ميرود.
از سیگنال اصلي

) ( ) (

) (

) (

نقاط مبدأ زماني سیگنال  MEGاست،

تعداد

که

بردار مطابق رابطه

 1از سیگنال  ،xتعريف ميشود:
})

()1

(

اين بردارها نشاندهنده
هستند .سپ
()6

Serial no. 72

)(

)

( )( {

مقادير متوالي از

)(

با شروع از نقطه ام

از رابطه  6تعیین ميشود.
]) (

)(

[

) (

()0
زمانيکه طول داده

و

)(

بوده و مطابق رابطه
]) (

)(

∑

)(

) (

انجام داده و سرانجام
) (

)) (

از رابطه 0

(

محدود است،

[

)

(

از رابطه  2بهدست

ميآيد:
() 2
براي محاسبه )

) (
(

جاسازي (عدد صحیح مثبت) و

) (

(

)

 ،ابتدا بايد دو پارامتر
تلران

شوند .پینکاس پیشنهاد داد m=6 ،و

بعد

(عدد حقیقي مثبت) انتخاب
مقدار ثابتي بین  6/1تا 6/60

انحراف معیار سیگنال انتخاب شوند .در اين تحقیق

را  6/60انحراف

معیار و  m=6انتخاب ميشوند.

 -3-5هنجارسازي ويژگيها
همه ويژگيهاي استخراجي با متوسط ( )μصفر و انحراف معیار ()σ
مطابق رابطه ( )2هنجارسازي ميشوند.
X 
()5
X i'  i

که و  ،اُمین مقدار ويژگي قبل و بعد از هنجارسازي هستند.

 -1-1کاهش ابعاد فضاي ويژگي
در برخي موارد ،فضاي ويژگي تعريفشده روي سیگنالهاي ورودي
حاوي اطالعات ،داراي افزونگي 34است که اثري در دستهبندي ندارند.
بنابراين ًزم است بهمنظور داشتن حداکثر کارايي روش آشکارسازي از
لحاظ محاسباتي ،اين افزونگي حذف شود ] .[32با هدف حفظ اطالعات
مفید موجود در داده ،يک روش مناسب ،استفاده از روشهاي کاهش
ابعاد فضاي ويژگي است.
36
در اين تحقیق ،از روش تحلیل مؤلفههاي اصلي ( ) PCAاستفاده
ميشود .ابزار  PCAيک روش وابسته به داده است و نیاز به آموزش
دارد .بهطور خالصه روش  PCAابتدا از روي ماتري کواريان دادگان
آموزش ،مقادير ويژه آنها را به دست ميآورد و آنها را به ترتیب از
بزرگ به کوچک مرتب ميکند .آنگاه بسته به پارامترهاي تعريفشده
در مسئله تنها اطالعات مربوط به چند مقدار ويژه بزرگتر را حفظ
ميکند و با استفاده از بردارهاي ويژه متناظر آنها ،ماتري تبديل
فضااي اولیه باه فضااي ثانويه با بعد کمتر را ميسازد .بدينترتیب
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بیشترين میزان ممکن اطالعات از ويژگيهاي اولیه در فضاي جديد
حفظ ميشود.

ماشینهاي بردار پشتیبان از دستهبندهاي الگوي بسیار پرکاربرد
هستند .ايده اولیه آنها براي اولین بار توسط محقق روسي به نام
وًديمیر واپنیک در سال  1424مطرح شد .مدتي بعد اين محقق در
سال  1444بهعنوان يک طبقهبنديکننده از آن استفاده کرد ] .[33در
روش ماشین بردار پشتیبان دادهها با استفاده از يک تبديل غیرخطي
به فضايي با ابعاد باًتر انتقال يافته ،بهنحوي که در فضاي جديد،
دادهها بهصورت خطي بیشترين تفکیکپذيري را داشته باشند .اين
انتقال با استفاده از توابع هسته صورت ميگیرد .اين روش دو ابرصفحه
موازي را يافته که بیشترين فاصله را از يکديگر داشته و کمترين تعداد
دادههاي آموزشي را در خود جاي دهند .به اين فاصله ،حاشیه گفته
ميشود.
معموًً توابع هسته چندجملهاي و گوسي در بسیاري از کاربردها
استفاده ميشوند .در اين بین تابع هسته گوسي بهعنوان يکي از
محبوبترين توابع هسته شناخته ميشود.
از آنجا که روش موجک نويدي براي تخمین و طبقهبندي
سیگنالهاي غیرايستا بوده است ،در سالهاي اخیر ترکیب  SVMبا
موجک مورد مطالعه قرار گرفته است .اين ترکیب براي اولین بار در
سال  6661بر اساس تجزيه موجک و شرايط مورد نیاز براي تابع هسته
پیادهسازي شد ] .[35اين ترکیب همچنان يکي از موضوعهاي داغ
تحقیقاتي است ] .[34هر تابعي که در شرط مرکر (اين شرط در سال
 1404ارائه شد) صدق کند ،ميتواند بهعنوان تابع هسته قابلقبول
استفاده شود .برقراري اين شرط پاسخ بهینه سراسري را مطمئن
ميسازد ].[34
شرط مرکر براي توابع موجک مادر نیز برقرار است .بنابراين توابع
موجک نیز ميتوانند بهعنوان تابع هسته استفاده شوند .هدف تحقیق
استفاده از تابع موجک با قابلیت چنددقتي بهنام  32WSVMبهعنوان
هسته است .ميتوان ثابت کرد که هستههاي موجک ضرب نقطهاي و
تغییرناپذي ر با انتقال اگر شرط مرکر را برقرار کنند ،هسته ماشین بردار
پشتیبان قابلقبول هستند .توابع هسته تغییرناپذير با انتقال در رابطه 6
آورده شده است.
()6
(
)
(
)
يک شرط ًزم و کافي براي هستههاي تغییرناپذير با انتقال در
نظريه  1توصیف ميشوند.
نظريه  :1يک تابع هسته تغییرناپذير با انتقال ،قابل قبول است اگر و
فقط اگر تبديل فوريه رابطه  2يافت شود.
()2

()16

(

)

)

∏

(

(

)

𝜎).

 -4-5دستهبندي کننده

) ( )〉
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〈

(

∫

]) ( [

در رابطه  σ ،16و  cمؤلفههاي انتقال و اتساع هستند (
موجک مادر است.
براي تابع هسته تغییرناپذير با انتقال ميتواند بهصورت رابطه ()11
نوشته شود:
()11

)

∏

(

)

نیز

(

که معادله موجک مادر مورلت مطابق رابطه  12است:
()16
) (
(
)
(
)
نظريه  :0تابع هسته کاله مکزيکي بهصورت رابطه  10است ].[36
()10

)

‖

‖

(

)

‖

‖

∏

(

)

(

که معادله موجک مادر کاله مکزيکي مطابق رابطه  15است:
)

(

)

(

) (

()11
بهدلیل اينکه تابع هسته موجک متعامد است ،بنابراين نسبت به
ديگر تابعهاي هسته سريعتر آموزش ميبیند .همچنین تابع هسته
موجک متعامد ،ميتواند هر نوع منحني را در فضاي ايجادشده توسط
پايههاي موجک شبیهسازي کند و بدين ترتیب قدرت تعمیمدهي
 SVMافزايش مييابد.
با توجه به موارد ذکرشده و اثبات نظري ،توابع هسته موجک
امکانپذير و شدني هستند و بر ديگر توابع هسته مقدم هستند ].[34

 -4نتايج
تااکنون روشهااايي بااراي تشااخیص توجااه از روي سایگنال  MEGدر
کاربرد  BCIپیشنهاد شده است .بنابراين در بحث استخرا ويژگي ،باه
دلیل اينکه در سیستمهاي زيستي جمع آثار معني ندارد و هیچگاه کل
پديده از مجموع اجزا قابل استخرا نیست ،بايستي به جاي استفاده از
ويژگيهاي محلي به سراغ ويژگيهاي سراسري رفت .در اين تحقیق از
ويژگيهاي استخراجي نظیر متوسط قدرمطلق ضرايب موجک ،متوسط
توان ضرايب موجک ،انحراف معیار ضرايب موجک براي هر محادوده و
آنتروپي تقريبي استفاده ميشود .سپ ايان ويژگايهااي اساتخراجي
توسط الگوريتم  PCAبهینه شده و به طبقهبنديکننده داده ميشاوند.
انتخاب وروديهاي مناسب به طبقهبنديکننده  ،WSVMمؤلفه کلیدي
در طراحي است .بهترين طبقهبنديکننده اگر وروديهاي آن نامناسب
انتخاب شوند ،پاسخ مناسابي را نخواهاد داد .در ايان تحقیاق ،از %24
دادههاا باراي آماوزش %14 ،باراي آزماون و  %10باراي اعتبارساانجي
استفاده ميشود .مقايسه بین درصد صحت نتايج در پنج باار تکارار باا
نتايج ديگر تحقیقها روي داده يکسان در جدول ( )6به نمايش گذاشته
شده است.

نظريه  :6تابع هسته مورلت بهصورت رابطه  16است ].[35

Serial no. 72
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جدول ( :)6مقايسه بین درصد صحت نتايج اين تحقیق با ديگر تحقیقها روي
داده يکسان
شرکتکنندگان/
روش

شرکت
کننده
1

شرکت
کننده
6

شرکت
کننده
0

شرکت
کننده
1

متوسط

ترکیب يادگیري
ماشین ][05

65/61

60/60

66/01

66/01

60/15

تحلیل تفکیک
خطي ][05

26/21

21/16

26/20

51/62

62/66

انتساب داده شدند .نتايج درصد صحت متوسط به تفکیک نواحي
مختلف مغزي به کمک روش پیشنهادي با هسته موجک مورلت در
شکل ( )5آورده شده است .همانطور که از شکل ( )5مشاهده ميشود،
بیشترين درصد صحت متوسط ،مربوط به نواحي پیشاني و گیجگاهي
است.

91/2
84/7

توان باند آلفاي
خلفي ،ماشین بردار
پشتیبان با هسته
خطي ][0

62

∼60

∼60

∼26

∼66/0

ويژگيهاي زماني،
بیزين ][10

56/12

50/50

26/11

22/00

22/06

77/8

74/9

نیمکره چپ
نیمکره راست

ويژگي موجک
سیملت ،آنتروپي،
بیزين ][10

26/12

26/21

66/25

20/02

21/56

روش پیشنهادي با
هسته چند جملهاي

56/20

21/60

60/10

26/22

61/61

روش پیشنهادي با
هسته تابع پايه
شعاعي

66/22

62/60

65/16

61/25

62/65

روش پیشنهادي با
هسته موجک کاله
مکزيکي

62/66

21/11

61/10

26/20

66/61

روش پیشنهادي با
هسته موجک مورلت

20/26

20/10

26/15

26/16

26/62

همانطور که از نتايج تحقیق مشاهده ميشود ،روش پیشنهادي
که از تبديل موجک دابشیز  ،5آنتروپي تقريبي PCA ،و  WSVMبا
هسته مورلت استفاده ميکند ،توانسته در اکثر موارد نتايج بهتري را
نسبت به توابع هسته موجک کاله مکزيکي ،چندجملهاي و تابع پايه
 )38در  SVMو ] 13 ،3و  [36حاصل کند.
شعاعي ( RBF
براي داده حاصل از شرکتکننده شماره  1روش پیشنهادي با
هسته موجک مورلت بهترين عملکرد را داشته ،براي داده حاصل از
شرکتکننده شماره  6روش پیشنهادي با هسته موجک کاله مکزيکي
بهترين عملکرد را داشته ،براي داده حاصل از شرکتکننده شماره 0
مرجع ] [05بهترين عملکرد را داشته و براي داده حاصل از
شرکتکننده شماره  1مرجع ] [10بهترين عملکرد را داشته است.
البته اين نکته قابل ذکر است که نتايج اين تحقیق از متوسطگیري 0
بار تکرار آزمايش حاصل شده است.
يکي از شگفتانگیزترين جنبههاي فعالیتهاي شناختي مغز ،بحث
عدمتقارن مغزي است .در حال حاضر اکثر محققها قبول کردهاند،
نیمکرههاي مغزي داراي کارکردهاي جداگانهاي هستند .بهمنظور
بررسي تأثیر نواحي اصلي چهارگانه مغزي شامل پیشاني ،آهیانهاي،
پ سري و گیجگاهي ،کانالهاي سیگنالهاي مغزي به نواحي مذکور

Serial no. 72
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81/9 60/2
50/6

66/6

100
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شکل ( :)1نتايج درصد صحت متوسط به تفکیک نواحي مختلف مغزي

 -2بحث و نتیجهگیري
شناخت حالتهاي مغزي انسان خصوصاً پديده «توجه» بهعنوان يکي از
بارزترين فعالیتهاي شناختي مغز ،در بسیاري از بیماريها مانند
نقصتوجه-پرتحرکي ،درخودماندگي ،نقص عصب ،نقص عضو و
همچنین در بسیاري از زمینهها نظیر تصمیمگیري ،درمان اعتیاد،
يادگیري ،دروغسنجي ،ارتباط مغز-رايانه ،رانندگي ،نگاهباني اماکن
حفاظتي ،سوزنباني قطار و خلباني کاربرد دارد.
هدف اصلي اين مقاله ،ارائه يک روش کارا براي کاربرد BCI
دوبعدي مبتني بر توجه انتخابي ديداري بهکمک سیگنالهاي MEG
است .توجه انتخابي ،يک فرآيند شناختي است که در آن شخص تمرکز
خود را بهطور انتخابي روي يک وجه قرار داده و وجوه ديگر و نیز برخي
عوامل منحرفکننده را ناديده ميگیرد .اين نوع توجه به
محادوديتهاي ظارفیت پردازشي انسان در توجه به چند محرک
همزمان اشاره دارد ،بنابراين بايد بعضي از عناصر اطالعاتي نسبت به
بقیه داراي اولويت شوند .با توجه به اهداف بلندمدت و آيندهنگري
تحقیق نظیر شناسايي بخشهاي مختلف مؤثر مغز ،ارائه يک نقشه
شناختي و مدل محاسباتي از فعالیت مغز در حالت توجه از
سیگنالهاي  MEGاستفاده شده است .اين سیگنالها داراي ثبت
پیوسته ،ثبت غیرتهاجمي ،حد تفکیک زماني بسیار خوب در حد
میليثانیه و يا زير میليثانیه و حد تفکیک مکاني بهتري از سیگنال
 EEGارائه ميدهند ،بنابراين بهعنوان سیگنال کنترلي انتخاب خوبي
هستند.
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مسئله سرعت ،زمان حقیقيبودن و صحت از چالشهايي است که
در مسیر توسعه سیستمهاي  BCIوجود دارند ،از اين رو بهمنظور بهبود
موارد فوق براي پیادهسازي ،از روشهاي پردازشي مختلفي استفاده
ميشود .بهمنظور تحلیل داده ،ابتدا سیگنال  MEGپیشپردازش
ميشود ،سپ

ويژگيهايي از سیگنال نظیر ضرايب موجک دابشیز و

سپاسگزاري
نويسندگان مقاله از گرونا و جنسن به دلیل در اختیار قراردادن داده
تحقیق از دانشگاه رادبود نیجمگن کشور هلند تشکر و قدرداني دارند.
اين تحقیق با حمايت ستاد راهبردي توسعه علوم و فناوريهاي
شناختي انجام شده است.

آنتروپي تقريبي استخرا ميشوند .معموًً تمام ويژگيهاي استخراجي
براي دستهبندي مفید نیستند ،بنابراين توسط الگوريتم
مناسبترين دسته ويژگيها استخرا

PCA

ميشود .ويژگيهاي بهینه

استخرا شده ،به يک طبقهبنديکننده  SVMبا هستههاي مختلف
چندجملهاي ،تابع پايه شعاعي ،مورلت و کاله مکزيکي براي تحلیل،
داده ميشوند .درنهايت اين مقاله محل حضور محرک را با درصد
صحت متوسط  %42/26به کمک دستهبندي کننده با هسته مورلت از
روي سیگنال  MEGتشخیص ميدهد.
از مقايسه نتايج اين تحقیق با ساير تحقیقهاي گذشته ميتوان به
موارد زير اشاره کرد .براي داده حاصل از شرکتکننده شماره  ،1روش
پیشنهادي با هسته موجک مورلت بهترين عملکرد را داشته ،براي داده
حاصل از شرکتکننده شماره  ،6روش پیشنهادي با هسته موجک کاله
مکزيکي بهترين عملکرد را داشته ،براي داده حاصل از شرکتکننده
شماره  ،0مرجع ] [05بهترين عملکرد را داشته و براي داده حاصل از
شرکتکننده شماره  ،1مرجع ] [10بهترين عملکرد را داشته است.
يکي از شگفتانگیزترين جنبهها در فعالیتهاي شناختي مغز،
بحث عدمتقارن مغزي است .در حال حاضر اکثر محققها قبول
کردهاند ،نیمکرههاي مغزي داراي کارکردهاي جداگانهاي هستند.
بهمنظور بررسي تأثیر نواحي اصلي چهارگانه مغزي شامل پیشاني،
آهیانهاي ،پ سري و گیجگاهي ،کانالهاي سیگنالهاي مغزي به
نواحي مذکور انتساب داده شادناد .هامانطور که از شکل ( )1مشاهده
ميشود ،بیشترين درصد صحت ،مربوط به نواحي پیشاني و گیجگاهي
است .بنابراين از نتايج تحقیق ميتوان براي شناسايي بهتر نواحي
مختلف مؤثر مغز در حالت توجه انتخابي ديداري استفاده کرد .درنهايت
نتايج شبیهسازي بیانگر مؤثربودن اين روش در کاربردهاي  BCIاست.
درواقع بايد توجه داشت كه سیگنال  MEGيكي از خروجيهاي
سیستم بسیار پیچیده مغز انسان است و نميتواند به تنهايي توصیفگر
کاملي از آن باشد .برخي از كاستيهاي فوق ،بهدلیل ماهیت سیگنال
 MEGاست .خواصي نظیر ايستا نبودن ،غیرخطي و آشوبگونه بودن،
محدوديت حد تفکیک مكاني ،همه و همه محدودكننده توسعه
سیستمهاي  BCIبالدرنگ و بيخطا هستند.
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