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 احتماال درماان و، تشخیص زودهنگاا ایا عارضاه.) قلمداد میشودAD(( مرحله ابتدایی بیماری آلزایمرMCI)  اختالل شناختی خفیف:چکیده
 بهوسایله روشMCI  تفکیک و طبقهبندی دو گروه افراد سالم و بیماران، هدف ای مطالعه.جلوگیری از تبدیل آن به زوال عقلی را افزایش میدهد
 روش پیشانهادی باناک. استEEG طیفی در استخراج ویژگی از سیگنالهای الکتروانسفالوگرا-پردازشی پیشرفته با بهکارگیری فیلترهای فضایی
) است که اخیرًا در مطالعات واسطهای مغز و کامپیوتر برای جداسازی تصورات حرکتی با موفقیات اساتفادهFBCSP( فیلتر الگوی فضایی مشترک
 فرد ساالم12  وMCI  فرد بیمار9  تحلیل و بررسی روی دادههای. بررسی و بهکارگیری نشده استMCI شده است ولی تاکنون درکاربرد تشخیص
.) کالسایک مقایساه شاده اساتCSP( صورت گرفته و با روشهای رایج استخراج ویژگی از تاوان بانادهای فرکانسای و الگاوی فضاایی مشاترک
 برتری قابل توجه روش، یافتههای ای مطالعه. درصد را در ارزیابی بایک نمونه خارج شده درپی داشت100  دقت تفکیکFBCSP بهکارگیری روش
 نتایج ای مطالعاه بار نقاش اساتفاده از. نشان میدهدMCI  کالسیک را در دقت تشخیصCSP  نسبت به روش توان باندهای فرکانسی وFBCSP
 تأکیادMCI ترکیبهای فضایی یادگیری شده در هریک از زیر باندهای فرکانسی برای استخراج ویژگیهای مؤثر در تفکیک افراد ساالم از بیمااران
.دارد
 بانک فیلتر الگوی فضایی مشترک،  الکتروانسفالوگرا، آلزایمر، اختالل شناختی خفیف:واژههای کلیدی
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Abstract: Mild cognitive impairment )MCI( is an early stage of Alzheimer's disease)AD). Early diagnosis of this disease increases
the likelihood of the treatment and prevents its conversion to dementia. The purpose of this study is the discrimination and the
classification of two groups of healthy and MCI subjects by an advanced method of extracting spatial spectral features from
electroencephalographic (EEG) signals. Filter bank common spatial pattern (FBCSP) has been recently used for classifying motor
imagery EEG data in brain-computer interface researches. Here, we propose using FBCSP for classifying EEG data from healthy and
MCI subjects. The proposed method was tested and compared to the popular method of frequency band-power and to the classic
common spatial pattern (CSP) using a dataset of 9 MCI patients and 12 healthy subjects. A leave-one-out cross validation, using
FBCSP resulted in a classification accuracy of 100% and outperformed both the frequency band-power and classic CSP methods.
These results reveal the important role of using the learned spatial combinations of EEG signals in different frequency bands as
effective features for discrimination of MCI and normal subjects.
Keywords: Mild cognitive impairment (MCI), Alzheimer's disease (AD), Electroencephalogram (EEG), Filter bank common spatial
pattern (FBCSP).
1396/05/30 :تاریخ ارسال مقاله
1396/08/25 :تاریخ اصالح مقاله
1396/11/21 :تاریخ پذیرش مقاله
 وحید شالچیان:نا نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی برق-  دانشگاه علم و صنعت ایران-  نارمک-  تهران-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

Serial no. 86

 /1742مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

 -1مقدمه
زوال عقلی نا عمومی دستهای از بیماری 1
هاست که با نقصان عملکارد
شناختی ،اختالل در حافظه و مهارتهای فکاری و عصابی و تغییارات
روانشناختی همراه است .عوارض و مشکالت ای بیمااری باا تخریاب
پیشرونده کارکردهای شناختی باروز میکناد و باعا زوال مغاز و از
دست رفت تواناییهای عصبی میشود .تالشهای گستردهای در جهت
تشخیص و بهبود ای دسته بیماریها انجا گرفته است[.]1
بیماری 2
زوال عقل محسوب
بیماری آلزایمر ) (ADشناختهشدهتری
میشود و میزان شیوع ای بیمااری در افاراد مسا گساتردهتر اسات.
همچنی میزان شیوع بیماری آلزایمر درمجماوع از ساایر بیماریهاای
زوال عقل بیشتر است و بیشتری شیوع در بی اخاتالتت شاناختی را
هم داراست[ .]2به لحاظ آماری دلیال  40تاا  60درصاد بیماریهاای
زوال عقل ،آلزایمر است[ .]3عالئم ای بیماری فراموشی تدریجی همراه
با کاهش سطوح ادراکی است[ .]5بیماری آلزایمار تشاخیص و درماان
قطعی ندارد ،مخصوصًا اگر فرد مبتال به مراحل پیشرفته بیماری باشاد.
با ای حال تشخیص ایا بیمااری در مراحال ابتادایی و یاا تشاخیص
اختالل شناختی خفیف ) (MCIمیتواند در مسیر بهبود 3و درمان ایا
بیماران مهم باشد[.] 5 ،2
 MCIبیماری شناختی است کاه شادت زیاادی نادارد و در اغلاب
مطالعات ،بیماری  MCIمرحله قبل از ابتال به آلزایمر قلماداد میشاود،
ای بیمااری عالئمای خفیافتر از بیمااری آلزایمار دارد و عاوارض آن
بهشاادت آلزایماار نیساات MCI .موجااب تااداخالت جاادی در اعمااال و
کارهای روزانه نمیشود ،اما نرخ رشد و تبدیل آن به آلزایمر حادود 15
تا  20درصد برآورد میشود درحالیکه برای افراد مس عادی غیر مبتال
به  MCIای نرخ رشد در حدود  1تا  2درصد است[ .]6همچنی افاراد
مبتال به ای بیماری سه وضعیت آینده پیش روی خوددارند ،تبدیل باه
بیماری آلزایمر ،ثابت مانادن بیمااری و بهباود بیمااری .ایا بیمااری
قابلیت درمان دارد و ای مسئله تالشهاا بارای تشاخیص  ،MCIثابات
نگهداشت و درمان آن را توجیه میکند[.]7
مطالعات قبلی اغلاب روی تشاخیص بیمااری آلزایمار و تشاخیص
مراحل مختلف آن نسبت به افراد سالم صورت گرفته اسات .از آنجاایی
که شیوع ای بیماری با افزایش س بیشتر میشود ،مطالعات بسایاری
در جهت تشخیص زودهنگا ای بیمااری صاورت پذیرفتاه اسات .کاه
برخی از ای مطالعات بهصورت تستهای نوروفیزیولوژی انجاا گرفتاه
است[.]7
همچنی در مورد  ،MCIبا توجاه باه اینکاه  MCIمرحلاه قبال از
آلزایمر است ،تشخیص آن برای توقف روند تبدیل به زوال عقلای مهام
است .اما به دلیل ماهیت و عالئام خفیاف آن ،تشاخیص ایا بیمااری
نسبت به آلزایمر بهمراتب دشاوار اسات و روشهاایی کاه اغلاب بارای
تشخیص آن به کاار مایرود شاامل تساتهای فیزیولاوژیکی و برخای
تسااتهای اعصاااب شااناختی میشااود .همچناای روشهااایی چااون
تصویربرداری تشدید مغناطیسی ) (MRIهم به تشخیص ایا بیمااری
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کمک میکند[.]8در سالهای اخیر مطالعات ویژهای برای تشخیص ای
بیماری با بهرهگیری از سایگنال الکتروانسافالوگرا  EEGو تحلیال آن
انجا شده است .ثبت  EEGروشی غیرتهاجمی ،غیرمستقیم و کمهزینه
و سریع برای انجا تحلیلها و تشخیص است[.]10 ،9 ،7
اغلااب مطالعااات روی ساایگنال  EEGبیماااران مبااتال بااه  MCIو
آلزایمر ،سه تغییر مهم را نمایان میکنند.





افزایش توان ریتمهای دلتا و تتا و کاهش توان در ریتمهای آلفا و
بتا در افراد مبتال به آلزایمر که پدیده کندشدن ریتمهای مغازی
نا دارد]. [12 ،11
افاازایش نظاام آماااری و کاااهش پیچیاادگی در ساایگنال EEG
بیماران مبتال به آلزایمر]. [13 ،2
کاااهش هماااهنگی در باناادهای فرکانساای بااات ] [714و افاازایش
هماهنگی در باندهای فرکانسی پایی بای سایگنالهای  EEGاز
نواحی مختلف مغزی در بیماران آلزایمر[.]16 ،15 ،5

بررسیهای طیفی سیگنال  EEGاز جمله توان بانادهای متفااوت،
اختالف بی افاراد ساالم و مباتال باه  MCIو  ADرا تاا حادی نشاان
می دهد .افزایش توان باند گاما در بیماران مبتال به آلزایمار نسابت باه
افراد سالم[ ]17و همچنی افزایش نسبت توان باند تتاا باه تاوان باناد
گاما در بیماران  MCIنسبت به افراد سالم گزارش شده است[.]18
فعالیت عادی مغز به دلیل وجود محتاوای اطالعااتی باعا ایجااد
پیچیدگی و بینظمی سیگنال  EEGمیشاود .چاون ایا سایگنال در
افراد بیمار اطالعات کمتر و بهتبع پیچیدگی کمتاری نسابت باه افاراد
سالم دارد ،بررسی میزان اطالعات موجود در سایگنال افاراد مباتال باه
 ADو سنجش میزان قابلیت فشردهسازی آن روشی برای تشخیص ای
بیماری قلمداد میشاود [ .]19بارای ایا منظاور از معیارهاایی مثال
آنتروپ ای[ ]21 ،20اسااتفاده میشااود .همچن ای از تباادیل ویولاات و
فشردهسازی با استفاده از آن نیز جهات سانجش پیچیادگی اساتفاده
میشود[ .]22معیار اطالعات متقابل نیاز برگرفتاه از آنتروپای اسات و
مقدار آن در بیماران مبتال به آلزایمر نسبت به افاراد ساالم باا افازایش
فاصاله بای الکترودهااا کااهش مییابااد[ .]24 ،23ویژگیهاایی چااون
همدوسی ،همبستگی و همدوسی فاز نیز برای بررسی میزان هماهنگی
میان الکترودها در سایگنال  EEGماورد بررسای قارار میگیارد[.]25
همدوسی ،میازان ارتباطاات عملکاردی قشار مغاز را کاه نشاانهای از
هماهنگی در فعالیت ناحیههای مغز است ،نشاان میدهاد .در بیمااران
مبتال به  ،ADهمدوسی باند آلفا کاهش و همدوسی باند دلتاا افازایش
مییابد[ .]27 ،26سیگنال  EEGهنگا تحریک نوری از بیمااران ثبات
شدهاست و محاسبه همدوسی نشان داده است که ارتباطات عملکاردی
باای نیمکاارهای مغااز در حالاات تحریااک و باادون آن دچااار اخااتالل
است[.]28
به دلیل نزدیک بودن ویژگیهاای جمعیتهاای مباتال باه  MCIو
جمعیتهای سالم و اینکه مطالعات کمتری روی بیماری  MCIصاورت
گرفته است ،تفکیک بیمااران  MCIاز افاراد ساالم دشاوارتر اسات .در

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

4

6

 /1743مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

استخراج الگوهای فضایی . . .

مطالعات گذشته اغلب روشهایی بارای بررسای ویژگیهاای سایگنال
 EEGدر حوزههای پردازشی زمانی یا طیفی )فرکانسای( روی کانالهاا
بهطور مجزا [ ]29-31و یا در بررسیهای جدیدتر ویژگیهای ارتبااطی
میان جفت کانالها[ ]33 ،32ارائه شدهاست .اما مطالعات محدودی باه
8
آلزایمار یاا
استفاده از فیلترهای فضایی برای بهبود تشخیص بیمااری
 MCIپرداختهانااد[ .]35 ،34 ،12روش فیلتاار فضااایی بااه دنبااال یااک
ترکیااب وزندار بهینااه از کانالهااای  EEGاساات کااه در موقعیتهااای
فضایی مختلف قرار گرفتهاند ،بهگونهای که بتاوان بهتاری ویژگیهاای
ناشی از ترکیب فضایی کانالها را برای تشخیص موردنظر به کار گرفت.
از آنجاییکه احتمال برقراری اتصال بی نقاط مختلف مغاز باه فاصاله
فضایی آن دو نقطه وابسته و مرتبط اسات ،یاافت رابطاه بای تلفاات
نرونی و ای فاصلههای فضایی میتواناد باه تشاخیص بیمااری کماک
کند[ .]34با استفاده از اعمال  ICA9روی سیگنال  EEGمیتوان تفاوت
بی سیگنال افراد سالم و بیمار را بهبود بخشید ،و نسبت باه تشاخیص
بیماری اقدا کرد[ .]34یکی از فیلترهای فضایی ،روش الگاوی فضاایی
روش عما 0
ادتًا و بااهطور گسااتردهای در
مشااترک ) (CSPاساات .ای ا
استخراج ویژگای از کانالهاای  EEGبارای کااربرد واساطهای مغاز و
کامپیوتر مبتنی بر تصور حرکتی استفاده شده است[ .]36کااربرد ایا
روش در تشخیص بیماری آلزایمر در ساال  2007توساط مقالاه []12
پیشنهاد شد .مطالعه مذکور نتایج رضایت بخشی را در پای اساتفاده از
نوع متداول و کالسیک  CSPبرای تفکیک گروه بیماران  MCIاز افاراد
سالم نشان داد .اما در  CSPکالسیک از اطالعات زیرباندهای فرکانسای
بااا وجااود اهمیاات آن در موضااوع تشااخیص  MCIو آلزایماار اسااتفاده
نمیشود و پژوهشهای بیشتری در بهکارگیری روشهای پیشرفتهتری
که بتوانند الگوهای فضایی -طیفی را بهطور همزمان بارای طبقهبنادی
بهینهسازی کند انجا نشده است .ما در مطالعه حاضر استفاده از روش
پیشرفته بانک فیلتر الگوی فضایی مشاترک ) ]38 ،37[ (FBCSPباه
همراه روشهای پیشنهادی برای انتخااب ویژگیهاا جهات تفکیاک 2
گروه افراد مبتال  MCIو سالم را بررسی میکنیم و کارایی ای الگوریتم
پیشنهادی را باا روشهاای رایاج قبلای ازجملاه روش تاوان بانادهای
فرکانسی و  CSPکالسیک مقایسه خواهیم کرد.

میکند و روشهای پیشپردازش ،انتخاب ویژگی ،طبقهبندی و ارزیابی
بهمنظور مقایسه منصفانه بهطور یکسان در دو بخش استفاده شدهاند.

 -2روشها
روشها شامل دو بخش جداگانه است .بخش اول که با عنوان روشهای
پیشنهادی طرح میشود شامل توصیف دادهها ،پیشپردازش و استفاده
از بانک فیلتر الگوی فضاایی مشاترک ( )FBCSPدر مرحلاه اساتخراج
ویژگی و روشهای انتخاب ویژگی ،طبقهبندی و ارزیاابی اسات .بخاش
دو که با عنوان روشهاای مقایساهای ذکار میشاود تنهاا در مرحلاه
استخراج ویژگی از بخش اول متمایز است و از دو رویکرد معرفی شاده
در تحقیقات قبلی شامل ویژگیهای توان بانادهای فرکانسای و الگاوی
فضایی مشترک ( )CSPبهمنظور مقایسه باا روش پیشانهادی اساتفاده
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 -2-1روشهای پیشنهادی
ای روش شامل مراحل مختلاف اساتخراج ویژگای ،انتخااب ویژگای و
طبقهبندی بی دو گروه افراد سالم و افراد  MCIاست .ویژگی منحصار
بهفرد ایا روش اساتفاده از باناک فیلتار الگاوی فضاایی مشاترک در
استخراج ویژگیها است .در شاکل  1بلاوک دیااگرا روش پیشانهادی
نشان داده شده است.

1

شکل  1بلوک دیاگرام مراحل کامل الگوریتم پیشنهادی شامل
استخراج ویژگی با روش  ، FBCSPانتخاب ویژگی با دو روش و
طبقهبندی

 -2-1-1فرآیند ثبت دادگان
دادههای سیگنال  EEGای مطالعه از دو گروه افاراد ساالم و بیمااران
1
1
 MCIاست که توسط مرکز تحقیقاتی پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
دانشگاه علو پزشکی اصفهان ثبت و در اختیار قرار گرفتاه اسات[.]39
دادههای استفاده شده در ای مطالعه مجموعًا از  21نفر شامل  12فرد
سالم و  9فرد بیمار  MCIدر رده سنی  60تاا  77ساال باا تحصایالت
ابتدایی یاا بااتتر و ساابقه آنژیاوگرافی در ساالهای اخیار اسات .هماه
سیگنالها در روز و زمانی که فرد در حال استراحت با چشم بساته اماا
هوشیار در اتاقی ساکت حضور داشت ثبت شاده اسات .فعالیات EEG
بهصورت پیوسته و از  19الکترود که مطابق با سیستم اساتاندارد ثبات
20-10روی جمجمه افراد قرار داشته اخذ شده است .ثبت از هر فرد به
مادت  30دقیقاه بااا نارخ نمونااه بارداری  256هرتااز توساط سیسااتم
) (Galileo NT, EBneuro, Italyو با امپدانس کمتر از  5کیلو اهم بای
الکترودها و پوست سر انجا شده است .فیلتر شکافی برای حذف ناویز
فرکانس  50هرتز ناشی از تداخل بارق شاهری روی داده اعماال شاده
است .آرتیفکتهای ناشای از لغزشهاای الکتارود روی پوسات توساط
بازبینی چشمی و رسیدن به سیگنال تمیز حذف شده اسات .شاماره و
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نااوع کانالهااا و مکااان الکترودهااا روی جمجمااه در شااکل  2آمااده
است[.]39

هزینهای بهصورت نسبت کوواریانس دادههای فیلترشده یاک گاروه باه
کوواریانس دادههاای فیلتار شاده گاروه دو تعریاف میشاود و بارای
بهینهسازی CSPای تابع هزینه بایستی ماکزیمم شود[.]36
استفاده از ای فضای ویژگی امکان تفکیک بهتر بی مشااهدات دو
کالس را در مرحله طبقهبندی دادههای تست فراهم میکند .ای عمال
بااا قطریسااازی همزمااان دو ماااتریس کوواریااانس روی مشاااهدات
دادههای آموزشی صورت میگیرد و محاسبه آن در ذیل توصایف شاده
است.
اگر  Eیاک ساطر از مااتریس  N×Tسایگنال باشاد کاه  Nتعاداد
کانالها و  Tتعداد مشاهدات در هرکانال است ،کوواریاانس نرمالشاده
فضایی  EEGبهصورت زیر است.
()1

شکل  2موقعیت استقرار الکترودها روی جمجمه و نام الکترودها

 -2-1-2پیشپردازش
سایگنال EEG

پیشپردازش روی دادههای هر فرد که شامل  19کانال
با طول زمانی  30دقیقه و نرخ نموناهبرداری 256هرتاز اسات صاورت
میگیرد .ابتدا سیگنالها توسط یک فیلتر باترورث میانگذر درجه  6در
بازه فرکانسی  0/5تا  40هرتاز ،فیلتار میشاوند .پاس از ایا مرحلاه،
دادهها باید نرمالیزه گردند .برای ای کار ،نمونههای موجود در هر کانال
بر مقدار انحراف معیار آن کانال تقسیم شد .با توجه به ای که محتاوای
فرکانسی سیگنال پس از فیلترینگ اولیه تا فرکانس  40هرتز میباشاد
بهمنظور کاهش حجم سایگنال و محاسابات ،نارخ نموناه بارداری باه
یکسو نرخ اولیه کاهش یافت.
 -2-1-3استخراج ویژگی
برای طبقهبندی و تفکیک دو گروه سالم و  MCIاز یکدیگر ویژگیهایی
باید استخراج شوند که تا حد ممکا تماایز تز را بای دو گاروه در
مقادیر به وجود آورند تا در مرحله بعد تفکیک دو گروه توسط طبقهبند
با راحتی صورت پذیرد.
-2-1-3-1ویژگیهای بانک فیلتر الگوی فضایی مشترک
الف) الگوی فضایی مشترک ()CSP

هر فیلتر  CSPدریک فرایند بهینهسازی روی دادههای آموزشای ،یاک
ترکیب خطی (جمع وزندار) فضایی از کانالهای اولیه ویژگی میسازد.
فرآیند بهینهسازی در فیلتر  CSPبه معنای یافت وزنهای بهینه فیلتر
فضایی برای ترکیب کانالها است تا ترکیب وزندار کانالهای مختلاف
در داده افراد دو گروه بهگونهای باشاد کاه خروجای فیلتار  CSPبارای
دادههای یک گروه بیشتری واریانس و بهطور همزمان بارای دادههاای
گروه دیگر کمتری واریاانس را ایجااد کناد .بارای ایا منظاور ،تاابع

Serial no. 86

E .E 
trace  E .E  

C 

که ‘عملگر ترانهاده و  traceمجموع عناصر قطری یک مااتریس اسات.
̅̅̅̅ و ̅̅̅̅
𝑛𝐶 به ترتیب میاانگی کوواریانسهاای
ماتریس کوواریانسهای 𝑝𝐶
افراد متعلق به گاروه بیماار و ساالم میباشاند و مااتریس کوواریاانس
ترکیبی مشاهدات بهصورت زیر است.
()2

Cc  C n  C p

در رابطااه بااات 𝑐𝐶 میتوانااد بهصااورت  𝐶𝑐 = 𝑈𝑐 𝜆𝑐 𝑈𝑐 ′باشااد کااه
ماتریس بردارهای ویژه و 𝑐𝜆 ماتریس قطری مقادیر ویژه اسات .مقاادیر
𝑐𝑈

ویژه بهصورت نزولی مرتب میشاوند .تبادیل 𝑐𝑈 𝑃 = √𝜆𝑐 −1برابار باا
واریانس در محدوده فضایی است ،بهگوناهای کاه مقاادیر
برابر یک است به شرط زیر:
()3

ویاژه 𝑃𝐶𝑐 𝑃′

S p  PC p P 
S n  PC n P 

()4
بنااابرای 𝑝𝑆 و 𝑛𝑆 دارای بردارهااای ویااژه مشااترک مثاال  Bهسااتند
بهگونهای که اگر  𝑆𝑛 = 𝐵𝜆𝑛 𝐵′آنگااه  𝑆𝑝 = 𝐵𝜆𝑝 𝐵′و 𝐼 = 𝑛𝜆 𝜆𝑝 +
که در آن 𝐼 ماتریس یکه است .از آنجاییکه مجموع مقادیر ویاژه برابار
̅̅̅
𝑆
یک است ،بردار ویژهای مثل  Bاگر بزرگتری مقدار ویژه مربوط به 𝑛
̅̅̅ دارد و
را تولیااد کنااد همزمااان کوچااکتری مقاادار ویااژه را باارای 𝑝𝑆
بالعکس .ای ویژگی بردار ویاژه  Bرا بارای طبقهبنادی دو گاروه ماؤثر
میکند .کل بردارهای ویژه در کنار هم یک مااتریس مربعای باا انادازه
تعداد کانالهاست و شامل وزنهای مربوط به هر کانال است .درواقع m
سطر اول ای ماتریس) فیلتر  )CSPواریانس کالس سالم را حاداکثر و
واریانس کالس بیمار را حداقل میکند و  mساطر آخار ایا مااتریس
واریانس کالس بیمار را حاداکثر و واریاانس کاالس بیماار را حاداکثر
میکند .اعماال ایا  2mساطر بیشاتری اخاتالف واریاانس را ایجااد
میکند .ضرب سیگنال  EEGتبدیل شده در تعداد  mبردار ویاژه اول و
 mبردار ویژه آخر ،سیگنال (ویژگی) فیلتر شده با فیلتار فضاایی فیلتار
فضایی بهینه  CSPجهت تفکیک دو گروه را در اختیار میگذارد.
' W   B 'P 
()5
() 6
Z WE
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هر ستون از  𝑊′یاک  CSPاسات و ویژگیهاای اساتخراج شاونده
واریانسهای نتیجه اعمال  2mفیلتر  CSPبه سیگنال اصالی میباشاد.
در ای مطالعه بارای  2mمقاادیر  6 ،4 ،2و  }8درنظار گرفتاه شاده
است.

بهصورت زیر تعریف میشود .آنتروپی معیااری بارای تشاخیص میازان
تصادفی بودن و عد قطعیت یک یا چند متغیر است [.]40

ب) محاسبه ویژگیهای بانک فیلتر الگوی فضایی مشترک
 FBCSPروش پیشاارفتهتر و جدیاادتری نساابت بااه  CSPکالساایک
میباشد که در سالهای اخیر برای کاربردهاای واساط مغاز و کاامپیوتر
توسعه یافته است[ .]38 ،37تا جاییکه اطالع داریم تاکنون توانایی ای
روش در موضوع تشخیص  MCIیا آلزایمر بررسی نشده است .جاذابیت
ای روش در مقابل  CSPکالسیک در استفاده از اطالعات زیربانادهای
فرکانسی  EEGو امکان به دست آوردن ترکیب وزندار بهینه کانالهای
فیلتر شده در ذیل هریک از زیرباندها مثل باندهای آلفاا ،بتاا ،گاماا و...
است.
روش استخراج ویژگی توسط  FBCSPمشابه[ ]38و بهصورتی است
که در ادامه مختصرًا توضیح داده میشود .ابتدا هر کانال سیگنال اصلی
توسط بانک فیلتر ( 7فیلتر) باترورث میانگذر از درجه 6به زیرباندهای
دلتا ( 0/5تا  3/5هرتز) ،تتا ( 3/5تا  7/5هرتز) ،آلفا 7/5( 1تا  9/5هرتز)
 ،آلفا 9/5( 2تا  12/5هرتز) ،بتا 12/5( 1تا  17/5هرتز) ،بتا 17/5( 2تاا
 25هرتااز) و گامااا ( 25تااا  40هرتااز) تجزیااه شااد .باارای هاار یااک از
زیرباندهای فوق ،فیلتر  CSPطبق آنچه در بخش قبل توضیح داده شاد
محاسبه میگردد .هر فیلتر  CSPروی کانالهاای سایگنال در زیرباناد
خود اعمال میشود و به ازای هر زیرباند  mسطر اول و  mسطر آخر هر
ماتریس  CSPجدا میشوند .در هر زیرباند ،ویژگیهای اساتخراج شاده
واریانسهای نتیجه اعمال  2mفیلتر  CSPبه سیگنال فیلتر شاده هار
زیرباند میباشد .به ازای مقادیر مختلف  mاز  1تا  4برای هر باند بای
 2تا  8ویژگی و در مجموع با در نظر گرفت  7زیرباند بای  14تاا 56
ویژگی اولیه استخراج گردید.
 -2-1-4روشهای انتخاب ویژگی
به دلیل تعداد زیاد ویژگیها و اینکه تما ویژگیهای بهدستآمده لزومًا
برای طبقهبندی دو گروه ممک است مؤثر نباشند و حتای در ماواردی
وجود ویژگیهای نامرتبط میتوانند باع افت دقت طبقهبندی شاوند،
عمل انتخاب ویژگی قبل از مرحله طبقهبندی ضروری به نظر میرساد.
در ای مرحله و برای ارزیابی بهتر از دو روش انتخاب ویژگای اساتفاده
شد.
 -2-1-4-1انتخاب برمبنای حداکثر اطالعات متقابل

13

بر اساس تئوری اطالعات ،اطالعات متقابل بی دو سیگنال ،کمیتی
است که وابستگی دو سایگنال را باه لحااظ میازان اطالعاات متقابال
اناادازهگیری میکنااد .اگاار 𝑦  𝑥 ,دو متغیاار تصااادفی بااه ترتیااب دارای
احتمااال وقااوع )  p (x i ) , p ( y iباشااند .آنتروپاای H  y  , H  x 

Serial no. 86

n

)H  x   p (x i )log b  p (x i 

()7

i 1

()8

n

)H  y   p ( y i )log b  p ( y i 
i 1

برای اساس ،اطالعات متقابل دومتغیر )𝑦  𝑀𝐼(𝑥,بهصورت زیر تعریاف
میگردد.
MI  x .y   H  x   H  y   H  x .y   H  y   H  y | x 

()9

که در آن آنتروپی شرطی  H  y | x و آنتروپی توأ بای متغیرهاای

تصادفی  H  x . y در زیر تعریف میشود.
()10

]]H  y | x   Ex  Ey  log b  p  y | x  

()11

]]H  x .y   Ex Ey  log b  p  x .y  

بهای ترتیب اطالعات متقابل هر ویژگی در همه دادههای آموزش با
برچسب طبقه آن دادهها محاسبه میشود .زمانی که ایا معیاار بارای
همه ویژگیها به دست آمد ویژگیها به ترتیاب از حاداکثر تاا حاداقل
معیار اطالعات متقابال مرتاب میشاوند و متناساب باا تعاداد ویژگای
موردنیاز برای طبقهبندی از  nویژگی اول استفاده میشود.
 -2-1-4-2انتخاب برمبنای حداکثر ضریب همبستگی

14

معیار ضریب همبستگی 𝑦𝑥𝑃 ،میزان همبستگی را بی دو سیگنال
در حوزه زمان میسنجد،
()12

 xy
x y

𝑦𝑥 ,

Pxy  Corr  x .y  

که در آن 𝑦𝑥𝜎 کوواریانس دو متغیر تصادفی و 𝑥𝜎  𝜎𝑦 .به ترتیب انحاراف
معیارهای متغیرهای 𝑥  𝑦.میباشند .مقادار ایا ضاریب بای  -1و +1
تغییر میکند ،مقدار  +1همبساتگی کامال مثبات ،مقادار صافر عاد
همبستگی و مقدار  -1همبستگی کامل منفای را نشاان میدهاد[.]41
البته ما در ای مطالعه از قدرمطلق ضاریب همبساتگی | 𝑦𝑥𝑃| باهعنوان
معیاار انتخااب ویژگای اساتفاده مایکنیم .بار ایا اسااس قادرمطلق
همبستگی بی ویژگیهای دادههای آموزش و برچسب طبقه آن دادهها
محاسبه شد ،ای کار برای همه ویژگیها صورت پذیرفت و ویژگیها به
ترتیب از حداکثر تا حداقل معیار قدرمطلق همبستگی مرتب میشاوند
و متناسب با تعداد ویژگی موردنیاز بارای طبقهبنادی از  nویژگای اول
استفاده میشود.
 -2-1-5طبقهبندی
پس از مراحل استخراج و انتخاب ویژگی مرحله طبقهبنادی انجاا
میشود .برای ایا کاار از طبقهبناد ماشای باردار پشاتیبان SVM
دوکالسی استفاده شده است .مبنای کار ای ابازار ،طبقهبنادی خطای
دادهها است و درتقسیم دادهها در فضای ویژگی چندبعدی ابرصفحهای
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را انتخاب میکند که در هر بعد ویژگی برای دادههای دو گروه حاشایه
اطمینان بیشتری را برای تفکیک ایجاد کند[.]42
شکل  2بلوک دیاگرا مراحل کامال الگاوریتم پیشانهادی شاامل
اسااتخراج ویژگاای بااا روش  ، FBCSPانتخاااب ویژگاای از دو روش
پیشنهادی و طبقهبندی دو گروه بیمار و سالم را نشان میدهد.

الگوی فضایی مشترک ( )CSPصورت میگیرد .در ای روشهاا پاس از
انجا پیشپردازش مشابه روش پیشنهادی در بخش  ،2-1-2استخراج
ویژگی توسط هر یک از دو روش توان باندهای فرکانسای و اساتفاده از
الگوی فضایی مشترک انجا میشود و سپس مراحل انتخاب ویژگای و
طبقهبندی نیز مانند روش پیشنهادی در بخشهاای  4-1-2و 5-1-2
صورت میگیرد.

برای ارزیابی و مقایسه کارایی روشهاا در طبقهبنادی ،از معیاار دقات
طبقهبندی  1برای دادههای آزمون استفاده میشود که نسبت (درصاد)
تعداد دادههای درست طبقهبندی شده به تعداد کال دادههاای آزماون
تعریف میگردد.
برای ارزیابی ،تقسیمبندی دادهها به دادههای آماوزش و دادههاای
آزمااون از روش ارزیااابی متقاباال بااا زیرمجموعااه تصااادفی اسااتفاده
میشود .برای ای کار دادههای  9فارد ساالم و  9فارد بیماار باهعنوان
بانک داده اصلی انتخاب میشوند و از هر گروه هر بار یک زیرمجموعاه
 Kنمونهای بهعنوان داده آماوزش و زیرمجموعاه نموناههای باقیماناده
بهعنوان داده تست در نظر گرفته میشود .البته برای حالات  K=8داده
آموزش ،روش ارزیابی متقابل باا یاک نموناه خاارج شاده محساوب
میشود.
کلیه مراحل بهینهسازی  CSPو FBCSPو سایر روشهای انتخااب
ویژگی و همچنی آموزش مدل طبقه بند  SVMصرفًا بر روی دادههای
آموزش انجا شاده و نتاایج بهدساتآمده عیناًا روی دادههاای تسات
پیادهسازی شدهاند .ای کار به ازای مقادیر مختلف  Kاز  5تا  8هرکدا
 10بار تکارار شاده و مقاادیر میاانگی و انحاراف معیاار نتاایج دقات
طبقهبندی روی تکرارها محاسبه شده است.
یکی از عوامل مؤثر در افزایش دقت طبقهبندی انتخاب دقیق تعداد
ویژگیهایی است که در مرحلاه انتخااب ویژگای و پاس از رتبهبنادی
ویژگیها برای اعمال به ورودی طبقاه بناد اساتفاده میشاود .در ایا
مطالعه برای آنکه از بایاس و تأثیر انتخااب ایا پاارامتر روی مقایساه
روشها جلوگیری شود به روشی که در ادامه اشاره خواهد شد برای هر
الگوریتم تعداد ویژگیهای بهینه محاسبه میگاردد تاا مقایساه نهاایی
میان حداکثر کارایی هر الگوریتم براساس انتخاب بهینه تعداد ویژگیها
صورت گیرد .روال کار به ای صورت است که ابتادا دقات طبقهبنادی
دادههای آزمون (با درنظرگرفت تکرارها) با استفاده از اولی ویژگی که
باتتری رتبه را دارد محاسبه گردیاده و ساپس در هار پلاه باا اضاافه
نمودن یک ویژگی با رتبه بعدی مراحل محاسبه دقت طبقهبندی تکرار
میگردد .در نهایت 𝑡𝑝𝑜𝑛 ویژگی اول که بیشتری میانگی دقت را روی
دادههای تست (با تکرارهای تز ) باه دسات میدهناد باهعنوان 𝑡𝑝𝑜𝑛
ویژگی بهینه برای الگوریتم مورد نظر استفاده میگردند.

 -2-2-1ویژگیهای توان باندهای فرکانسی:

 -2-1-6ارزیابی

 -2-2روشهای مقایسهای:
برای مقایسه عملکرد روش پیشنهادی از دو روش پردازشی دیگر که در
مطالعات قبل [ 12 ،7و  ]39معرفی شدهاند استفاده شدهاست .در ایا
دو روش ،استخراج ویژگی توسط رویکردهای توان باندهای فرکانسای و
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از جمله مهمتری ویژگیهای پایه در تشخیص  MCIاز افراد ساالم
ویژگیهای توان باندهای فرکانسی میباشد که در بسیاری از مطالعاات
قبلی با موفقیت به کار گرفته شاده اسات[ .]39 ،7در ایا مطالعاه از
ویژگیهای توان باندهای فرکانسی بهعنوان یک روش پایه برای مقایسه
1
7
با روشهای پیشنهادی استفاده نمودهایم .برای ای منظور از  7زیرباناد
فرکانسی استفاده شده است که بهصورت زیر باندهای فرکانسی دلتاا δ
) 0/5تااا 3/5هرتااز( ،تتااا  3/5( θتااا  7/5هرتااز( ،آلفااا 7/5) α1 1تااا
9/5هرتااز( ،آلفااا 9/5( α2 2تااا  12/5هرتااز( ،بتااا 12/5( β1 1تااا 17/5
هرتز( ،بتا 17/5( β2 2تا  25هرتز( و گاما  25) γتاا  40هرتاز( تعریاف
1
8
میشود .ویژگیهای مرتبط با توان باندهای فرکانسی در نظرگرفته شده
مشابه] [7شاامل تاوان کال باناد ) 0/5تاا  40هرتاز( ،تاوان هریاک از
زیرباندها و توان نسبی هر یک از زیرباندها به توان کل باند فرکانسای و
سه ویژگی توانهای نسبی  R3 , R2, R1که بهصورت زیر تعریف میشود
و همچنی ویژگی فرکانس پیک آلفا که فرکانسی در طیف تاوان EEG
در محدوده باند آلفا است که در آن فرکاانس حاداکثر تاوان مشااهده
میشود.
()13

𝜃𝑝
𝑝𝛼1 + 𝑝𝛼2 + 𝑝𝛽1

= 𝑅1

()14

𝛿𝑝 𝑝𝜃 +
𝑝𝛼1 + 𝑝𝛼2 + 𝑝𝛽1 + 𝑝𝛽2

()15

𝜃𝑝
𝑝𝛼1 + 𝑝𝛼2

= 𝑅2

= 𝑅3

هر یک از  19ویژگی ذکر شده برای هریک از  19کاناال دادههاای
 EEGهر فرد محاسبه میشود ،در نهایت تعداد ویژگیهای مرباوط باه
هر فرد  361ویژگی خواهد بود .محاسبه توان باندهای فرکانسی توضیح
داده شده در فوق از روش مشابه [ ]7صورت میگیرد .سیگنال با طاول
 30دقیقه توسط پنجرهگذاری هنینگ به قطعههایی با طول  2ثانیه باا
همپوشانی  50درصد تقسیم میشود و سپس چگالی طیاف تاوان هار
قطعااه بااه روش پری اودوگرا اصالحشااده  Welchمحاساابه شااده و بااا
میانگی گیری از پریاودوگرا هماه قطعاات ،چگاالی طیاف تاوان کال
سیگنال و از روی آن ویژگیهای مرتبط با توان باند محاسبه میگردد.
 -2-2-2ویژگیهای الگوی فضایی مشترک ()CSP
برای استخراج فیلترهای فضایی  CSPباید ترکیبهای وزندار بهینهای
از کانالهای  EEGرا پیدا نمود که بتوانناد بیشاتری تفکیاک بای دو
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مجموعه از دادههای  EEGیعنی افراد سالم و  MCIرا ایجاد کند .نحاوه
استفاده از ای روش در بخش قبل توضایح داده شاد .در ایا روش باا
استفاده از سیگنال تما باند دادههای آموزش دو گاروه ،فیلتار فضاایی
بهدست آمد و با اعمال  2mفیلتار بار دادههاای دو گاروه ویژگیهاای
مدنظر استخراج شاد .در ایا مرحلاه هام مقادار  mاز  1تاا  4تغییار
میکند.

بهتری نتایج دقت طبقهبندی به ازای تعداد بهینه ویژگیهاا بهصاورت
درصد میانگی  ±انحاراف معیاار گازارش شاده اسات .تعاداد ویژگای
انتخاب شده در هر روش و زمان اجارای هار یاک از روشهاا باه ازای
تعداد دادههای مختلف آموزش در ستون جداگانه گزارش شده اسات.
زمان اجرای الگوریتمها در یک کاامپیوتر شخصای باا پردازناده اینتال
 Core i7و  16گیگابایت ر اندازهگیری شاده و شاامل یکباار اجارای
کامل تما مراحل الگوریتم پیشپاردازش ،اساتخراج ویژگای ،انتخااب
ویژگی و آموزش مدل طبقهبندی کننده روی تعداد  Kداده یادگیری و
تعداد  9-Kداده آزمون برحسب ثانیه است.
برای روش  CSPکالسیک به ازای تعداد مولفاهها از  2تاا  8دقات
طبقهبندی محاسبه شده و چون بهتری عملکرد بارای  8مؤلفاه باوده
است برای رعایت اختصار در جدول 1فقط همی نتیجاه نماایش داده
شده است.
همانطور که از نتایج مشااهده میشاود؛ در تماا حاتتهاا روش
 FBCSPاز روشهااای دیگاار انتخاااب ویژگاای شااامل تااوان باناادهای
فرکانسی و همچنی  CSPکالسیک دقت طبقهبندی بااتتری دارد .در

 -3نتایج
نتااایج طبقهبناادی دادههااای تساات توسااط طبقهبنااد  SVMباارای
الگوریتمهای مختلف در جدول شماره  1آمده است .ستون اول سامت
چپ جدول نشان دهنده روشهای مختلف در استخراج ویژگای شاامل
ویژگیهای توان بانادهای فرکانسای ،ویژگیهاای  CSPباا  8مؤلفاه و
ویژگیهای  FBCSPبا  2تا  8مؤلفه در هر زیر باند میباشد .ستون دو
سمت چپ جدول روشهای انتخاب ویژگی استفاده شده شامل انتخاب
برمبنای حداکثر اطالعات متقابل یا حداکثر همبستگی میباشد .بارای
تعداد  Kمختلف داده آموزش نسبت به کل دادهها ( 9داده درهرگروه)،

جدول  1دقت طبقه بندی (درصد میانگین ±انحراف معیار) ،تعداد ویژگیهای انتخاب شده و زمان اجرا (برحسب ثانیه)به ازای روشهای
متفاوت استخراج و انتخاب ویژگی و تعداد  Kداده آموزش و تعداد  9-Kداده آزمون

زمان
اجرا

𝑡𝑝𝑜𝑛

دقت

زمان
اجرا

𝑡𝑝𝑜𝑛

دقت

زمان
اجرا

𝑡𝑝𝑜𝑛

دقت

زمان
اجرا

𝑡𝑝𝑜𝑛

دقت

معیار
انتخاب
ویژگیها

39

1

%50
±35/3

35

1

57/%5
±20/6

56

291

%50
±15/7

35

1

53/%7
±17/7

اطالعات
متقابل

39

5

38/%9
±33/3

35

1

%35
±17/5

35

1

%35
±12/3

39

64

%40
±9/8

همبستگی

2

5

44/%4
±39

1

1

%40
±17/4

1

1

%33
±19/2

1

1

43/%7
10±/9

اطالعات
متقابل

2

5

44/%4
±39

1

1

32/%5
±16/8

1

1

%33
±15/7

1

1

42/%5
±10/5

همبستگی

9

2

88/%9
±22

9

4

82/%5
±20/5

9

4

81/%6
±16/5

8

6

76/%2
±7/1

اطالعات
متقابل

10

5

88/%9
±22

14

13

77/%5
±17/4

10

6

%75
±15/3

3

2

72/%5
±13/2

همبستگی

10

2

88/%9
±22

21

14

%90
±12/9

15

9

83/%3
±17/5

14

9

82/%5
±6/4

اطالعات
متقابل

14

7

94/%4
±16/6

15

8

77/%5
±10/5

15

8

%75
±15/8

20

14

76/%2
±12

همبستگی

11

12

94/%4
±16/6

44

25

%90
±12/9

25

13

%90
±11/6

14

6

81/%2
±10/6

اطالعات
متقابل

15

5

%100
±0

60

37

%80
±12/9

22

11

78/%3
±11/1

19

9

77/%5
±12

همبستگی

11

2

94/%4
±16/6

69

31

87/%5
±13/1

35

14

86/%6
±15/3

32

13

82/%5
±6/4

اطالعات
متقابل

20

6

%100
±0

118

55

82/%5
±17/4

64

28

78/%3
±18/3

46

20

%80
±8/7

همبستگی

K=8
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K=7

K=5

K=6

روش استخراج
ویژگی

توان باندهای
فرکانسی

 CSPبا  8مؤلفه

 FBCSPبا 2
مؤلفه

 FBCSPبا 4
مؤلفه

 FBCSPبا 6
مؤلفه

 FBCSPبا 8
مؤلفه
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شکل  3نمودارهای میانگین دقت برحسب تعداد ویژگی انتخابی با
معیار همبستگی از مجموعه ویژگیهای  FBCSPدر روش ارزیابی
متقابل با یک نمونه خارج شده( .آ) بانک فیلتر با  2مؤلفه( ،ب) بانک
فیلتربا  4مؤلفه( ،ج) بانک فیلتربا  6مؤلفه( ،د)بانک فیلتربا  8مؤلفه

مورد زمان اجرا ،همانطور کاه در جادول  1مشااهده میشاود ،زماان
اجرای الگوریتم  CSPکالسیک از همه روشها کمتر است اگرچه دقات
قابل قبولی ندارد .زمان اجارای الگاوریتم  FBCSPنیاز در بسایاری از
موارد از روش استخراج ویژگیهای توان باندهای فرکانسای کمتار و در
برخی موارد از ای روش بیشتر است اما در تما موارد دقات الگاوریتم
 FBCSPاز روش استخراج ویژگیهای تاوان بانادهای فرکانسای بااتتر
است.
روش  FBCSPبا استفاده از  6مؤلفه نتایجی مشابه و نزدیک باه 8
مؤلفه دارد که نشان میدهد استفاده از  6مؤلفه برای استخراج ویژگای
کافی است .در روش ارزیابی زیرمجموعه تصادفی کاه روی تعاداد داده
آموزش 6 ،5و  7صورت میگیرد ،روش اطالعات متقابل بازده بیشاتری
از روش همبستگی دارد .مثالً برای  7داده آموزش در هرگروه باا روش
انتخاب ویژگی اطالعات متقابل حداکثر ،میانگی دقت برابر  90درصاد
و با روش همبستگی حداکثر ،میانگی دقت برابر  87.5درصد است.
شااکل ( 3آ-د) نمودارهااای دقاات طبقهبناادی روش پیشاانهادی
 FBCSPبرحسب تعاداد ویژگیهاای انتخاابی باا معیاار همبساتگی از
مجموعه ویژگیهای ( FBCSPبا  2تا  8مؤلفه) در روش ارزیابی متقابل
با یک نمونه خارج شده را نشان میدهد .همانطورکاه در شاکل دیاده
میشود باتتری دقت طبقهبندی در حالتهای  6 ،4 ،2و  8مؤلفاه باه
ازای 𝑡𝑝𝑜𝑛 برابر با تعداد  5 ،7 ،5و 6ویژگی اول مرتاب شاده باا معیاار
همبسااتگی ،بااه ترتیااب بااه میااانگی دقاات  100% ،94/4% ،88/9%و
 100%میانجامد.
شااکل ( 4آ-د) نمودارهااای دقاات طبقهبناادی روش پیشاانهادی
 FBCSPبرحسب تعداد ویژگیهای انتخابی با معیار اطالعات متقابل از
مجموعه ویژگیهای ( FBCSPبا  2تا  8مؤلفه) در روش ارزیابی متقابل
با یک نمونه خارج شده را نشان میدهد .همانطورکاه در شاکل دیاده
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شکل  4نمودارهای میانگین دقت برحسب تعداد ویژگی انتخابی
با معیار اطالعات متقابل از مجموعه ویژگیهای  FBCSPدر روش
ارزیابی متقابل با یک نمونه خارج شده( .آ) بانک فیلتر با 2
مؤلفه( ،ب) بانک فیلتر با  4مؤلفه( ،ج) بانک فیلتربا  6مؤلفه،
(د)بانک فیلتربا  8مؤلفه

میشااود باااتتری دقاات طبقهبناادی در تمااا حالتهااای  6 ،4 ،2و 8
مؤلفه ،همواره به ازای 𝑡𝑝𝑜𝑛 برابر  2ویژگی اول مرتاب شاده باا معیاار
اطالعات متقابل بوده و به ترتیاب باه میاانگی دقات ،88/9% ،88/9%
 94/%4و  94/4%میانجامد.
در مقایسه دو روش مختلف انتخاب ویژگی در  FBCSPبا  8مؤلفه،
زمانی که از  8داده بهعنوان داده آموزش استفاده میشود ،ویژگیهاای
انتخاب شده توسط معیار همبستگی شاامل واریاانس خروجیهاای دو
فیلتر  CSPاز باند  ،α1یک فیلتر  CSPاز باند  θو سه فیلتر  CSPاز باند
 β2میباشد .با استفاده از معیار اطالعات متقابل ،دو ویژگی اول منتخب
در ای حالت واریانس خروجیهای یک فیلتار  CSPاز باناد  α1و یاک
فیلتر  CSPاز باند  β2میباشد.
با توجه باه ایا نتاایج ،اساتفاده از فیلترهاای  CSPاز دو زیرباناد
فرکانسای  α1و  β2در هااردو روش انتخاااب ویژگاای مشااترک بااوده و
استفاده از آن موجب افزایش یافت و بهبود عملکرد تفکیاک دو گاروه
میشود.
شکل 5نقشه توپوگرافیکی وزنهای بهیناه  6ویژگای اول انتخااب
شده باا معیاار همبساتگی از مجموعاه FBCSPباا  8مؤلفاه درهرباناد
فرکانسی را نشاان میدهاد .هماانطور کاه قابالً نشاان داده شاده در
ارزیابی متقابل با یک نمونه خارج شده اعماال ایا فیلترهاا منجار باه
تشکیل  6ویژگی بهینه و میانگی دقت  100%در طبقهبندی میشود.
در نا گذاری ای نقشهها در باتی هر نقشه ،ابتدا نا زیرباندی کاه
ویژگی مربوطه از به آن زیرباند تعلاق دارد ذکار شاده اسات و ساپس
شااماره مؤلفااه انتخااابی از میااان  8مؤلفااه  CSPآن بانااد آمااده اساات.
بااهای ترتیب شااش ویژگاای برتاار انتخااابی در حالاات فااوق بااه ترتیااب
مؤلفههای پنجم و هشاتم باناد  ،α1مؤلفاه پانجم باناد  θو مؤلفاههای
ششم ،هفتم و پنجم باند  β2میباشند.
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افزایش دقت طبقهبندی و تشخیص باهخوبی نشاان داده شاده اسات.
استفاده از ویژگیهای حاصل از باند  β2امکان تشخیص بهتر را فاراهم
میکند .پیش از ای نیز در مقدمه ذکر شاد کاه اخاتالف در بانادهای
فرکانس بات بی بیماران و افراد سالم دیده میشود.

 -4بحث

شکل  5نقشههای توپوگرافیکی از باال سمت چپ به راست و پایین
به ترتیب وزنهای بهینه کانالها در شش ویژگی اول انتخابی توسط
معیار همبستگی روی  FBCSPبا  8مؤلفه درهرباند.

از آنجاییکه مؤلفههای پنجم تاا هشاتم هار  CSPدر هار زیرباناد
مربوط به  mمؤلفه پایینی  CSPمیباشد ،ایا مولفاهها باه فیلترهاایی
اشاره دارند که کمتری واریانس را در کاالس افاراد ساالم و بیشاتری
واریانس را در کالس بیماران  MCIایجاد میکنند.
بهای ترتیب نتایج بهدستآمده نشاان داد کاه شاش ویژگای برتار
انتخاب شده درحالت فوق ازمولفههای پنجم تا هشاتم میباشاند و باا
ایجاد کمتری واریانس در کالس افاراد ساالم و بیشاتری واریاانس در
کالس بیماران  MCIبهتری نتیجه طبقهبندی در ارزیابی متقابل با یک
نمونه خارج شده را به وجود میآورند.
همچناای ازلحاااظ تعااداد ویژگیهااای انتخاااب شااده از باناادهای
فرکانسی مختلف در میان شش ویژگی ،باند  β2با سه ویژگی انتخاابی،
باند  α1با دو ویژگای و باناد تتاا باا یاک ویژگای ،باهعنوان ماؤثرتری
زیرباندها با استفاده از معیار همبساتگی در طبقهبنادی افاراد ساالم و
 MCIدر ارزیابی متقابل با یک نمونه خاارج شاده میباشاد .از ضارایب
وزنی فیلترهای فضایی بهینه در شکل  5مشاهده میشود که درباند α1
که ویژگیها باتتری رتبه با استفاده از معیار همبستگی برای تفکیاک
افراد سالم از  MCIرا دارند ،فیلتر فضاایی از تفاضال کانالهاای ناحیاه
پیشانی-گیجگاهی از آهیانه -گیجگاهی نیمکره راست و تفاضل ناحیاه
آهیانه-گیجگاهی از گیجگاهی نیمکره چپ حاصل شده اسات .ویژگای
انتخاب شده از باند  θکه موجاب بهباود عملکارد میشاود ،از تفاضال
نواحی گیجگاهی از ناحیه پس سری بهتری فیلتر فضایی حاصل شاده
است و در باند β2نیز از تفاضل نواحی آهیانه-گیجگااهی از گیجگااهی
هر یک از دو نیمکره راست و چپ و همچنی ترکیاب ناواحی پیشاانی
راست و گیجگاهی چپ و تفاضل آن از ناحیه پیشانی مرکازی بهتاری
فیلتر فضایی را جهت ایجاد بیشاتری تماایز میاان دو کاالس سااخته
است.
در نمودار (د) شکل 3نیز تأثیر افزودن ویژگیهای چهار تا ششام
که واریانس خروجی فیلترهاای  CSPمرباوط باه باناد  β2هساتند در
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در ای مطالعاه روشای مطمائ و قاوی بارای تشاخیص و جداساازی
بیماران دچار  MCIدر برابر افراد ساالم ارائاه شاد ،ایا روش بار پایاه
استفاده از  FBCSPبنا شده است ،همچناان کاه در نتاایج (جادول )1
مشاهده شد ،روش  FBCSPدرتما حالتها نتایجی بهوضوح بهتر است
سایر روشهای بررسی شده در ای مقاله به دست میدهاد ،بهگوناهای
که با استفاده از هر دو روش انتخاب ویژگی و تعداد نسبتًا کم ویژگیها
در ارزیابی یک نموناه خاارج شاده ،دقات ایا روش باه  100درصاد
میرسد.
درمقایسه با روش پیشنهادی  ،FBCSPاستفاده از ویژگیهای توان
باندهای فرکانسی که در مقاله [ ]7پیشنهاد شده است دقت طبقهبندی
مناسبی را برای تفکیک دو گروه افاراد  MCIو ساالم باهوجود نیااورده
است .همچنی  ،استفاده از توان بانادهای فرکانسای نسابت باه اغلاب
حاتت استفاده از  FBCSPمخصوصًا حالت استفاده از  8داده باهعنوان
داده آموزش میازان حجام و پیچیادگی محاسابات و در نتیجاه زماان
اجرای بیشتری دارد (جدول  .)1روش دیگر ماورد اساتفاده اساتخراج
ویژگی از فیلترفضایی  CSPکالسیک است .در یک مطالعاه قبلای[]12
ای روش بهعنوان نوعی پیشپردازش مورد استفاده قرار گرفتاه اسات.
در مطالعه مذکور از ترکیب فیلترفضایی  CSPو ویژگیهایی مثل تاوان،
توان نسبی باند تتا ،توان پنجرهگذاری شده و آنتروپی نموناه سایگنال
تفکیک قابل قبولی گزارش شده است[ .]12اماا در مطالعاه حاضار باا
توجه به تفاوت نوع ویژگیهاا ،نتاایج بهدساتآمده در جادول ،1فیلتار
 CSPکالسیک نیز نتایجی بهتر از ویژگیهای توان باندهای فرکانسی به
دست نمیدهد .حجم محاسبات و زمان اجرای فرآیناد در روش فیلتار
 CSPکالسیک نسبت به ویژگیهای توان باندهای فرکانسی و استفاده
از  FBCSPبسیار کمتر است .در مطالعه حاضار هادف اصالی تفکیاک
صحیح گروه بیمار از سالم است ،که استفاده از دو روش توان بانادهای
فرکانسی و فیلتر  CSPای هدف را برآورده نمیکند.
از مقایسه نتایج حاصل از  FBCSPو  CSPکالسیک میتوان نتیجه
گرفت که عملکارد ناامطلوب  CSPکالسایک باه دلیال محادودکردن
ترکیب فیلترهای فضاایی صارفًا باه اطالعاات کانالهاا روی کال باناد
فرکانسی سیگنال اسات درحالیکاه  FBCSPامکاان باه دسات آوردن
ترکیبهای بهینه فضایی را روی هار یاک از  7باناد فرکانسای باهطور
جداگانه فراهم میکند.
برای اینکه بتاوان از ایا روش باه نتاایج مطمئ تار و قابلاتکااتر
رسید ،محدودیت ای مطالعه که تعداد کم دادههاای در اختیاار اسات،
بایااد رفااع شااود .در مطالعااات تکمیلاای باارای ساانجش کااارایی روش
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