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Abstract:
The control of artificial limbs can be done by distinguishing the patterns of imagined movement using
the Electroencephalography (EEG) signals. The aim of this study was to identify hand and foot
imagery movements based on EEG signals. The IVA dataset of BCI Competition III, which includes
EEG signals from 5 healthy individuals in C3, C4 and CZ channels, was used to design the imagery
movements detection system. Initially, the basic components of EEG signal noise were removed using
the MSPCA method. In the next step, the EEG signals were decomposed in two different ways
including frequency filtering using the Butterworth filter and the wavelet packet transform (WPT). In
this study, the detrended Fluctuation analysis, Fractal dimension, Correlation dimension, Lempel-ziv
complexity and Entropy as nonlinear dynamics features, were calculated for the signals. In both
decomposition methods, the desired features were calculated for the temporal version of the specified
subbands. In order to determine the best performance of the system, different combinations of the
channels and the features were evaluated. The wavelet-based decomposition method, in the case of
using all three channels and five features, provided the highest recognition accuracy; So that using
support vector machine (SVM) classification method, the accuracy of 93% was obtained in identifying
the desired movements.
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چکیده :کنترل اندامهای مصنوعي ميتواند از طريق تفکیک الگوهای تصورحرکت با استفاده ازسیگنالهای الکتروانسفالوگرافي
( )EEGانجام شود .هدف از انجام اين مطالعه تشخیص تصور حرکات دست و پا برمبنای سیگنال  EEGاست .مجموعه آزمون-
های  IVAاز دادههای  BCI Competition IIIکه شامل سیگنالهای  EEGثبتشده از  5فرد سالم و در سه کانال  C4 ،C3و
 CZاست ،برای طراحي سیستم تشخیص حرکات تصور شده بهکار رفت .در ابتدا ،با استفاده از روش تحلیل مولفهی اصلي چند
مقیاسي ( )MSPCAاجزای اساسي نويز سیگنال  EEGحذف شدند .در مرحلهی بعد ،سیگنالهای  EEGبا دو روش مختلف
شامل فیلترينگ فرکانسي با استفاده از فیلتر باترورث و روش تبديل بسته ويولت ( )WPTبه بخشهايي تجزيه شدند .در اين
مطالعه ،تجزيه و تحلیل نوسانات تفکیکشده ،بعد فرکتال ،بعد همبستگي ،پیچیدگي لیمپل-زيو و آنتروپي بهعنوان ويژگيهای
دينامیکي برای سیگنالها محاسبه شدند .ويژگيهای مورد نظر در هر دو روش تجزيه ،برای نسخه زماني زيرباندهای تعیین
شده محاسبه شدند .بهمنظور تعیین بهترين عملکرد سیستم ،ترکیبهای متفاوتي از کانالها و ويژگيها مورد ارزيابي قرار
گرفتند .روش تجزيه بر مبنای تبديل ويولت ،درحالت استفاده از هر سه کانال و پنج ويژگي ،باالترين دقت تشخیص را ارايه
کرد؛ بهگونهای که با استفاده از روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان ( ،)SVMدقت  93درصد در شناسايي حرکات مورد نظر
بهدست آمد.
کلمات کلیدی :تصور حرکت ،طبقهبندی ،ويژگيهای غیرخطي ،تبديل ويولت.SVM ،
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شناسايي حرکات تصور شده برمبنای  /.....نگار دشتي -مهدی خضری
 -1مقدمه
حرکت دادن يک عضو بدن يا حتي منقبض کردن يک ماهیچه ،تغییراتي را در فعالیت قشر مغز ايجاد ميکند .در واقع حرکت
يا تصور حرکت ،ريتمهای حسي-حرکتي و حرکتي مغز را تحت تأثیر قرار ميدهد .بنابراين ثبت و بررسي سیگنالهای
الکتروانسفالوگرام )EEG( 1ميتواند به عنوان ابزاری برای شناسايي حرکات تصور شده مدنظر قرار گیرد .با پیشرفت سیستمهای
کامپیوتری و روشهای پردازش ،کسب اطالعات از سیگنالهای  EEGتوسط واسطهای مغز-کامپیوتر )BCI( 2انجام ميشود؛
که وظیفه آن پردازش سیگنال های مغزی و ايجاد ارتباط بین مغز و دنیای بیرون است .امروزه از اين سیستمها بهعنوان
دستگاههايي برای تايپ ،بازیهای رايانهای ،کنترل عوامل محیطي ،کنترل ابزار و سیستمهای حرکتي جايگزين شدهی اندام-
های بدن استفاده ميشود ] .[1،2عالوه بر اين کاربر را قادر ميسازند تا ترکیبي از دستورات را اجرا کند؛ بهعنوان مثال فرد مي-
تواند عمل نوشتن را انتخاب و سپس جمله مورد نظر خود را توسط يک سیستم  BCIبنويسد ] .[3اطالعات فرکانسي سیگنال
 ،EEGبهويژه در زيرباندهای آلفا ( 13-8هرتز) و بتا ( 32-13هرتز) برای تصور حرکت و زيرباند گاما ( 60-32هرتز) در
سیستمهای  BCIتهاجمي دارای اهمیت بیشتری هستند ].[4
مطالعات گذشته در تشخیص نوع تصور حرکت را ميتوان با توجه به روشهای استفاده شده در بخشهای مختلف سیستم،
مورد ارزيابي قرارداد .بهعنوان مثال :در سال  2009میالدی منگ و همکارانش از روش الگوی فضای مشترک )CSP( 3برای
انتخاب کانال های مطلوب و همچنین برای استخراج ويژگيها استفادهکردند .روش ماشین بردار پشتیبان )SVM( 4با کرنل تابع
پايه شعاعي )RBF( 5برای طبقهبندی حرکات مورد نظر بهکار رفت .استفاده از  CSPبههمراه روش انتخاب کانال نرم  L1برای
انتخاب کانالهای موثر در چهار فرد شرکتکننده ،دقتهای تشخیص  76درصد تا  96درصد را بهدست آورد که در مقايسه با
حالت بدون انتخاب کانال ،نتايج بهتری ارايه کردند ] .[5لي و همکارانش الگوهای سیگنال  EEGدر تصور حرکات مختلف را با
استفاده از الگوريتم تجزيه زيرفضای مشترک )CSSD( 6و طبقهبندی کننده  SVMشناسايي کردند و دقت طبقهبندی 85/9
درصد را کسب کردند ] .[6سیگنال ها از پنج فرد سالم که حرکات دست چپ و راست و پای راست را انجام دادند ،ثبت شدند.
برای بهبود الگوريتم  ،CSSDدو پارامتر کنترلي در نظرگرفته شدند .سپس با استفاده از الگوريتم بهبوديافته ،ويژگيهای
سیگنالها را استخراج کردند .با اعمال پارامترهای کنترلي ،دقت شناسايي سیستم در تصورات حرکت بیش از  10درصد بهبود
را نشان داد .رابینسون و همکارانش دستهبندی حرکتهای سريع و آرام دست بر مبنای الگوهای سیگنال  EEGرا مورد بررسي
قرار دادند .ويژگيهای سیگنالها با استفاده از الگوريتم الگوی فضای مشترک موجک )W-CSP( 7استخراج شدند؛ دقت
میانگین  83/71درصد برای طبقهبندی سرعت حرکت در زيرباندهای سیگنال بهدست آمد ] .[7آرتیفکتهای سیگنال حرکات
چشم ،)EOG( 8با استفاده از روش تحلیلمولفه مستقل )ICA( 9حذف شدند .سپس الگوريتم  W-CSPبرای استخراج ويژگيها
و طبقهبندی کننده خطي فیشر )FLD( 10برای شناسايي الگوهای حرکتي مورد نظر بهکار رفتند.
سیولي و همکارانش روش همبستگي متقابل مبتني بر رگرسیون منطقي )CC-LR( 11را در سه مجموعه برای طبقهبندی تصور
حرکت از روی سیگنال  EEGبهکار بردند .دنبالههای همبستگي با استفاده از روش همبستگي متقابل )CC( 12برای کانالهای
مختلف سیگنال  EEGنسبت به کانال مرجع  C3تعیین شدند .سپس ويژگي های آماری از هر دنباله همبستگي در سه مجموعه
شامل مجموعه اول :میانگین و انحراف استاندارد ،مجموعه دوم :دو ويژگي مجموعه اول بههمراه چولگي و کشیدگي و مجموعه
سوم شامل ويژگيهای قبلي و ماکزيمم و مینیمم تعیین شدند .میانگین دقت طبقهبندی 65/8 ،درصد برای مجموعه اول،
 82/2درصد برای مجموعه دوم و  93/3درصد برای مجموعه سوم بهدست آمدند ] .[8سورسن و همکارانش به بررسي مشخصه-
های مرتبط با راه رفتن حقیقي و تصور آن پرداختند .عالوه بر اين ،تأثیر پیچیدگي راه رفتن بر عملکرد دستهبندی مورد بررسي
قرار گرفت .دقت سیستم برای شناسايي راه رفتن ثابت ، )CW( 13راه رفتن تطبیقي ،)AW( 14راه رفتن مجازی با سرعت
ثابت )ICW( 15و راهرفتن مجازی تطبیقي )IAW( 16به ترتیب  79درصد 78 ،دردص 70 ،درصد و  69درصد بهدست آمد ].[9
ما و همکارانش در سال  2017میالدی روشي برای استخراج ويژگيهای  EEGبر اساس ترکیب تبديل موجک و آنتروپي ارايه -
دادند .در مطالعه آنها دقت طبقهبندی  88/9درصد برای شناسايي حرکات تصور شده بهدست آمد ] .[10انشاييفر و
همکارانش الگوريتم فضايي مشترک جديد )QCSP( 17را برای مدلکردن ارتباط بین کانالها معرفيکردند .از اين روش برای
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استخراج ويژگيها بهمنظور ايجاد تمايز بین حرکات دست چپ و راست استفاده کردند؛ و دقت طبقهبندی  70دردص بهدست
آوردند .عالوه بر اين ،روش پیشنهادی برای تمايز بین بیماران مبتال به بیماری پارکینسون (PD) 18و افراد سالم مورد استفاده
قرارگرفت و دقت  87درصد را ارايهکرد ].[11
ژوئلین ما و همکارانش از روشي مبتني بر يادگیری عمیق برای شناسايي سه نوع تصور حرکت شامل حالت استراحت ،تصور
حرکت دست راست و بازوی راست استفاده کردند ] .[12ماتريس همبستگي شامل ضرايب همبستگي بین الکترودها بهعنوان
ويژگيهای مورد نظر و شبکه کانال-همبستگي 19برای يادگیری ارتباط بین کانالها بهکار رفتند .برای بهبود عملکرد سیستم،
ترکیب خروجي چندين شبکهی کانال-همبستگي در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفت و دقت  87/03درصد برای شناسايي
سه نوع تصور حرکت مورد نظر بهدست آمد.
در اين تحقیق به بررسي الگوهای مرتبط با حرکات تصورشده با استفاده از سیگنال  EEGاشاره ميشود .در مطالعات گذشته با
وجود استفاده از روشهای با پیچیدگي باال ،نتايج سیستم در شناسايي حرکات با تطبیق الگوهای سیگنال  EEGبهبود چنداني
نداشته است .بهعالوه سیستمهای ارايه شده دقت شناسايي مطلوبي ارايه نکردهاند .در اين مطالعه ،بهبود عملکرد سیستم در
شناسايي حرکات تصورشده ،در کنار کاهش پیچیدگي از اهداف مورد نظر هستند .استفاده از روشهای پردازشي کارآمد در
مراحل آمادهسازی و کاهش اثرات نويزی ،تجزيه سیگنالهای مورد استفاده بهدلیل کاهش تغییرات سیگنالها و همچنین به
کار بردن ويژگيهای دينامیکي با توجه به ماهیت تغییرپذير و پويای سیگنالهای  EEGدر اين مطالعه مورد توجه قرار گرفت.
ويژگيهای دينامیکي سیگنال  ،EEGشامل تجزيه و تحلیل نوسانات تفکیکشده ،بعد فرکتال ،بعد همبستگي ،پیچیدگي لیمپل
زيو و آنتروپي مورد استفاده قرار ميگیرند .عالوه بر اين بهمنظور تعیین بهترين عملکرد سیستم و همچنین بررسي امکان
سادهسازی سیستم ،ترکیبهای گوناگوني از کانالها و ويژگيهای استخراج شده برای طراحي سیستم ارزيابي ميشوند .در
ادامه به معرفي روشهای استفاده شده در طراحي سیستم خواهیم پرداخت .سپس در بخشهای سوم و چهارم نتايج بهدست
آمده و نتیجهگیریها در رابطه با عملکرد سیستم ارايه خواهند شد.
-2مواد و روشها
 -1-2ثبت سیگنال EEG

در اين تحقیق مجموعه داده  IVAاز  BCI Competition IIIمورد استفاده قرارگرفته است .سیگنالهای  EEGثبت شده بهطور
پیوسته و از  5فرد سالم در طول تصور حرکات مورد نظر جمعآوری شدهاند ] .[13همه شرکتکنندهها در طول آزمايش بر
روی يک صندلي راحت نشسته و دست آنها درحالت استراحت بوده است .در طول آزمايش برای هر فرد عالمتي بر حسب نوع
تصور حرکتي که بايد انجام دهد ،نمايش داده شده است .بهطوری که با نمايش عالمت برای مدت  3/5ثانیه ،فرد تصور حرکات
پای راست ،دست راست و دست چپ را به مدت  2ثانیه انجام داده است .سیگنالهای  EEGدر  118کانال ،با آرايش 10-20و
پس از عبور ازيک فیلتر میانگذر با باند عبور بین فرکانسهای  0/05هرتز تا  200هرتز ثبت شدهاند .فرکانس نمونهبرداری
برای ثبت سیگنال 1000هرتز تنظیم شده است .برای کاهش حجم محاسبات از دادههای نمونه کاهشيافته با فرکانس نمونه-
برداری  100هرتز استفاده ميشود.
 -2-2انتخاب کانال
در اين مطالعه از سه کانال  C4 ،C3و  CZبهعنوان مرجع اطالعات تصور حرکت استفاده شده است .مکان الکترود  C4 ،C3و
حاوی اطالعات مهمي از منطقهی قشر حرکتي است .قابل ذکر است که اطالعات مرتبط با حرکت دست راست معموالً در باالی
قشر حرکتي سمت چپ که در اطراف الکترود  C3قرار دارد ،مشاهده ميشوند  .همچنین اطالعات مرتبط با حرکت دست چپ
معموالً در باالی قشر حرکتي سمت راست که در اطراف الکترود  C4قرار دارد ،يافت ميشوند .به همین طريق ،حرکتهای پا
در اطراف الکترود  CZمشاهده ميشوند .لذا با توجه به اين نکات و نتايج تحقیقات گذشته 3 ،کانال  C4 ،C3و  CZبهعنوان
مرجعي از اطالعات در مورد تصور حرکات دست و پا انتخاب شدهاند ] .[14-16در واقع سه کانال مذکور را در مطالعات انجام
CZ
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شده به اين دلیل انتخاب کردهاند که دارای اطالعات متمايزتری در زمینه عملکردهای حسي حرکتي در طول حرکات دست و
پا هستند.
 -3-2پیش پردازش
بر روی سیگنال  ،EEGنويزها و اثرات تداخلي زيادی قرار ميگیرند که ميتوانند باعث کاهش کیفیت و قابلیت سیگنال در
کاربرد مورد نظر شوند .روشهای خطي حذف نويز بهطور قابل توجهي قسمتهای تیز سیگنال (که در آن تغییرات سیگنال
سريع است) را از بین ميبرند .اين مسأله باعث از بین رفتن اطالعات مهمي از سیگنال ميشود .در اين مطالعه ،پس از انتخاب
کانال از روش غیرخطي تحلیل مولفه اصلي چند مقیاسي  (MSPCA) 20برای حذف نويز بدون کاهش قابل توجه تغییرات سريع
سیگنال ،استفاده شد .سیگنال رفع نويز شده نسبت به سیگنال اصلي دارای تغییرات ناگهاني کمتر و مشخصه هموارتری است.
روش  MSPCAرا مطابق با شکل ( )1ميتوان در چند مرحله خالصه کرد ] .[17در مرحله اول ،تبديل موجک تمام سیگنال-
های موجود را تجزيه ميکند .در اين مرحله سطح تجزيه موجک برابر با  5و موجک مادر سیملت  )SYM4( 214انتخاب شدند.
درمرحله بعد ،الگوريتم تحلیل مولفه اصلي )PCA( 22بهصورت جداگانه برروی بخشهای تجزيه شده اجرا ميشود .سپس
ضرايبي از تبديل موجک که از مقدار آستانه از پیش انتخاب شده بیشتر باشند ،حفظ ميشوند.
برای انجام درست حذف نويز ،معموال با استفاده از معیار کايزر آستانه از روی مقدار ويژه بزرگتر از میانگین مقادير ويژهها به
دست ميآيد .در مرحلهی سوم ،تبديل موجک معکوس اعمال و در نهايت برای سیگنال بهدستآمده PCA ،اعمال ميشود .با
اعمال مراحل ذکر شده سیگنال رفع نويز شده بهدست ميآيد .نمونه ای از سیگنال حذف نويز شده بههمراه نسخه خام سیگنال
در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل ( :)1مراحل مختلف الگوریتم [14] MSPCA
]Figure (1): Different steps of MSPCA algorithm [14

 -4-2تجزیه سیگنالهای مغزی
سیگنال  EEGدارای طیف فرکانسي غالب در بازه  0/5تا  50هرتز است .در اين مرحله سیگنالهای  EEGبا دو روش مختلف به
زيرسیگنالهايي تجزيه شدند .در روش اول ،سیگنالهای ورودی با توجه به طیف فرکانسيشان ،به  5زيرباند و در روش دوم ،با
استفاده از تبديل موجک ،به  16زير سیگنال تجزيه شدند.
-1-4-2روش اول :تجزیه سیگنالها به زیر باندهای فرکانسی
در اين روش که يکي از متداولترين روشهای تجزيه سیگنال  EEGاست ،سیگنالها به  5زير باند دلتا ،تتا ،آلفا ،بتا و گاما که
به ترتیب دارای مولفههای فرکانسي بین  0/5تا  4هرتز 4 ،تا  8هرتز 8 ،تا  13هرتز 13 ،تا  30هرتز و  30تا  50هرتز هستند،
تجزيه ميشوند .در اين مطالعه از فیلتر باترورث با مرتبهی  2برای تجزيه سیگنالهای ورودی به زيرباندهای آنها استفاده شده
است.
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شکل ( :)2سیگنال  EEGخام اولیه و سیگنال رفع نویز شده با روش  MSPCAدر حوزهی زمان
Figure (2): Recorded raw EEG signal and noise reduced version using MSPCA method in time domain

 -2-4-2روش دوم :تجزیه به روش موجک
23

در اين روش با استفاده از روش بسته موجک ( )WPDسیگنالها به زيرباندهايي تجزيه مي شوند .برای سطح تجزيه ابتدايي
 ،j=1سیگنال ) x(kاز فیلترهای باالگذر و پايینگذر يعني) h(.و ) g(.عبور ميکند .خروجي هر سطح تجزيه  jبه شکل دو
سیگنال ارايه ميشود؛ که يکي به نام ضرايب جزئیات (  ) D jو ديگری به عنوان ضرايب تقريب (  ) A jشناخته ميشوند .اين
توابع با روابط زير تعیین ميشوند ]:[14
()1

]D j [i]   x[k]h[2i  k
k

]A j[i]   x[k]g[2i  k

()2

k

با ورود به مرحله و سطح تجزيه بعد ،تقريب  A jمعادل با ) x(kدرنظرگرفته و تجزيه سیگنال دوباره انجام ميشود .فرايند
ذکرشده جهت تولید  D jو  A jتا زماني تکرار ميشود که  jسبب کاهش ( jmسطح تجزيه سیگنال مورنظر) نشود .تجزيه بسته
موجک ( ،)WPDتعمیم يافته تبديل موجک گسسته ( 24)DWTاست ،که درآن ضرايب جزئیات  D jعالوه بر ضرايب  A jتجزيه
ميشوند .اين سبب ايجاد تعداد متفاوتي از مجموعه ضرايب در روش ميشود .روش WPDتعداد  2jمجموعه از ضرايب را تولید
ميکند .اين روش وضوح فرکانسي مطلوبتری را در مقايسه با روش  DWTارايه ميدهد؛ زيرا شاهد از دست رفتن اطالعات در
اجزای فرکانس باال نیستیم .شکل ( )3تجزيه  WPDرا در دو سطح تجزيه نشان مي دهد .در مطالعه ما ،تعداد سطوح مقیاس
برای  WPDبرابر با  4انتخاب شد .اين منجر به ايجاد  2j=24=16زير باند ميشود.

شکل ( :)3روش تجزیهی  WPDبا سطح مقیاس [14] 2
]Figure (3): WPD method with two levels of decomposition [14

 -5-2بخش بندی سیگنالها
در مرحلهی قبل سیگنالهای رفع نويز شده با دو روش مختلف به سیگنالهايي با طول و فرکانسهای مختلف تجزيه شدند .در
روش اول تجزيه ،سیگنالهای بهدستآمده (نسخه زماني سیگنالها در هر زيرباند فرکانسي) دارای طول زماني نسبتا زياد
()17
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هستند .لذا ابتدا هر يک از سیگنالهای بهدستآمده از روش تجزيه اول را به بخشهای مساوی تقسیم نموده و سپس ويژگي-
های موردنظر را از هرکدام از آنها استخراج کرديم .الزم بهذکر است که در روش دوم تجزيه (با استفاده از تبديل موجک) ،چون
سیگنالهای بهدستآمده دارای طول زماني کوچک و مناسب هستند ،نیاز به بخشبندی آنها وجود ندارد .الزم بهذکر است که
پس از تجزيه سیگنال ها با دو روش ذکر شده ،مراحل پردازش بعدی (بخش بندی ،استخراج ويژگيها و  )..بر روی نسخه زماني
زيرباندهای تعیین شده انجام شدند.
برای بخشبندی سیگنالهای بهدستآمده در روش اول تجزيه ،از پنجره همینگ استفاده کرديم .پنجره همینگ با طول 100
نمونه (با توجه به فرکانس نمونهبرداری که  100است ،طول پنجره برابر با يک ثانیه خواهد بود) و گام 10نمونه بر روی سیگنال
حرکت و درآن ضرب شد .هر بخش بهدستآمده از ضرب پنجرهی همینگ در سیگنال اصلي ،يک فريم نام دارد .درنتیجه هر
يک از سیگنالهای تجزيهشده با توجه به طول زماني که دارند به چندين فريم تقسیمبندی شدند .در ادامه ويژگيهای موردنظر
از هريک از اين فريمها استخراجشدند و درنهايت با میانگینگیری از ويژگيهای استخراجشده از همهی فريمها ،ويژگي سیگنال
تجزيهشده به دست آمد .در شکل ( )4نمونهای از يک سیگنال  EEGبه مدت  1/5ثانیه ( 150نمونه) بههمراه فريمهای آن را
مشاهده ميکنیم .الزم بهذکر است که در اين شکل فقط برای بهتر ديده شدن ،فريمها بهصورت زير هم ترسیم شدهاند.
 -6-2استخراج ویژگیها
پس از بخشبندی سیگنال به فريمها در روش اول تجزيه (مبتني بر زيرباندهای فرکانسي) 5 ،ويژگي غیرخطي از هر يک از
فريمها استخراج شدند .درنهايت با میانگینگیری ويژگيهای بهدستآمده از همه فريمها ،مقدار هريک از ويژگيهای موردنظر
برای سیگنال تعیین شدند .همانطور که قبال اشارهکرديم ،درروش تجزيه مبتني بر تبديل موجک ،ديگر نیازی به بخشبندی
سیگنال وجود ندارد .از اينرو با تجزيه سیگنال اصلي ،هر يک از ويژگيها از سیگنال زماني  16زيرباند ايجاد شده استخراج
شدند .دراين پژوهش 5 ،ويژگي غیرخطي شامل :تجزيه و تحلیل نوسانات تفکیکشده ،بعد فرکتال ،بعد همبستگي ،پیچیدگي
لیمپل -زيو و آنتروپي برای تشخیص تصور حرکت مورد استفاده قرارگرفتند .در ادامه بهمعرفي هريک از اين ويژگيها مي-
پردازيم.

شکل ( :)4نمونهای از سیگنال  EEGبه همراه فریمهای تعیین شده آن پس از انجام بخش بندی
Figure (4): An example of an EEG signal with the determined frames after segmentation

-1-6-2ویژگی اول :تجزیهوتحلیل نوسانات تفکیکشده
تجزيه و تحلیل نوسانات تفکیک شده ( ، 25)DFAيک روش برای اندازهگیری خواص همبستگي درسیگنال است .مزيت استفاده
از  DFAدر اين است که بین نوسانات ذاتي تولید شده توسط سیستم و تولید شده از خارج(نويزها) ،تفاوت قايل ميشود ].[18
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برای محاسبهی  DFAبرای سیگنال زماني ) x(tبا طول محدود  ،Nابتدا مقدار میانگین ) x(tمطابق با رابطهی  3از سیگنال
کاسته ميشود و سیگنال ) y(kبه دست ميآيد.
k

] y(k)  [x(i)   x

()3

i 1

در اين رابطه ،مقدار   xبرابر با میانگین  xاست؛ که با رابطهی زير تعیین ميشود:
1 N
) x(i
N i 1

()4

 x 

پس از بهدست آوردن سری زماني ،سیگنال به بخشهای کوچکتری با طول يکسان تقسیم بندی ميشود؛ که هر يک از اين
بخشها را يک جعبه از سیگنال نامگذاری ميکنیم .پس از اين مرحله ،خطي با استفاده از معیار خطای حداقل مربعات بر روی
دادههای هر جعبه منطبق ميشود که آنها را با ) yn (kنشان ميدهیم .سپس سری زماني ) y(kباکم کردن خط منطبق شده در
هر جعبه ،از آن کاهش مييابد .نوسانات تفکیک شده سپس با محاسبه جذر میانگین مربعات ،مطابق با رابطهی زير بهدست
ميآيد:
1 N
[y(k)  yn (k)]2
N k 1

()5

F(n) 

رابطهی ( )6رابطه بین طول جعبهها (مقیاس زماني) و ) F(nرا نشان ميدهد .ميتوان اين رابطه را برای طولهای مختلفي از
جعبه محاسبه کرد .رابطهی خطي بین لگاريتم ) F(nو طول هر جعبه نشاندهندهی حضور مقیاس توان است.
()6
F(n) n 
ميتوان مقیاس توان يا  را با اندازهگیری شیب نمودار )) log(F(nنسبت به ) log(nمحاسبه کرد .اين پارامتر نشاندهندهی
خواص همبستگي يک سری زماني است ].[16
-2-6-2ویژگی دوم :ابعاد فرکتال (هایگوچی)
هآیگوچي الگوريتمي برای اندازهگیری ابعاد فرکتال يک سریزماني است که مقدار پیچیدگي و خودهمساني سیگنال مورد
استفاده را تعیین ميکند ] .[19مقدار هآیگوچي بهطور مستقیم در حوزهی زمان قابلمحاسبه است و بههمین دلیل ساده و
سريع است .برای سری زماني
()7
]x[1], x[2],...x[n
مقدار هآیگوچي فراکتال بهصورت زير قابل محاسبه است .اگر طبق رابطهی ( )8تعداد  kسری زماني
ساخته شده باشد:

جديد برای m = 1,2,..,k



 N  m  
x km  x[m], x[m  k],..., x m  
 k 
 k  



()8

 , بیانگر قسمت حقیقي و  Nطول سیگنال است .طول هر  kسری زماني با رابطهی زير تعريف ميشود:

) x(m  ik)  x(m  (i  1)k)  (N  1



 Nm 

k 

()9





 Nm 
k 


()19

1  i1
Lm (k) 
k
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طول متوسط برای هر سری زماني با همان تاخیر  ،kبه عنوان میانگین kام طول ) Lm(kبرای  m = 1,2,..,kمحاسبه ميشود.
اين فرايند برای تمامي مقادير  kاز  k minتا  k maxتکرار ميشود .مجموع میانگین هر  kمقدار طول ) ،L(kبهصورت زير محاسبه
ميشود:
k

)L(k)   Lm (k

()10

m 1

درصورتيکه خطي با معیار حداقل مربعات خطا بر روی نمودار )) ln(L(kبرحسب ) ln(1 kمنطبق کنیم ،شیب خط
نشاندهندهی تخمین مقدار بعد فراکتال دادههای مورد استفاده است .از روش مقاله ] .[20برای تعیین مقدار  k minو  k maxدر
اين مطالعه استفاده شده است .مقادير  kmin=1و kmax=30به اين ترتیب درنظر گرفته شدند.
-3-6-2ویژگی سوم :ابعاد همبستگی
ابعاد سیگنال قادر است اطالعات زيادی در مورد ماهیت يک سیستم ارايه دهد .ابعاد فراکتال يک روش غیرخطي است که برای
تقريب ابعاد يک سیگنال استفاده ميشود ] .[21درصورتيکه سری زماني ]) x  [x(1), x(2),..., x(Nرا با  Nنمونه داده در
نظر بگیريم ،با انتخاب مقدار تاخیر زماني  و بعد جاسازی ،m 26ميتوان يک بردار  mبعدی را بازسازی کرد:
()11

i  1,2,..., N  (m  1)

])X(i)  [x(i), x(i  ),..., x(i  (m  1)

احتمال اينکه نقاط مجموعه در يک سلول با شعاع  rقرار داشته باشند ،با رابطه  Cنشان دادهشده است.
2
) ) (r  X(i)  X( j
N(N  1) i  j

()12

که ) C(rانتگرال همبستگي است و  تابع پله هويسايدی است که بهصورت زير تعريف ميشود:
()13

if x  0
if x  0

C(r) 

(x)  0
(x)  1

ابعاد همبستگي را ميتوان از روی مقدار شیب )) log(C(rنسبت ) log(rتخمین زد:
 log C(r) 
d  lim 

r 0
 log(r) 

()14

اين فرايند با افزايش  mتکرار ميشود .با افزايش بعد جاسازی  ،mمقدار  dتا زماني که به مقدار اشباع برسد افزايش پیدا مي-
کند .مقدار اشباع  dبهعنوان ابعاد همبستگي تعريف ميشود .در اين مطالعه ،ابعاد همبستگي با مقدار تاخیر زماني  با استفاده
از روش حداقل اطالعات متقابل تعیین ميشود ] .[21همچنین مقدار برای ابعاد جاسازی از  3تا  15تنظیم شده است.
-4-6-2ویژگی چهارم :پیچیدگی لیمپل -زیو
27

28

تجزيه و تحلیل پیچیدگي لیمپل-زيو يا به اختصار پیچیدگي ( )LZمبتني بر يک تحلیل دانه درشت از سیگنال موردنظر
است .قبل از محاسبه پیچیدگي لیمپل-زيو C(n) ،برای هر سیگنال اندازهگیریشده ،سیگنال بايد به يک دنبالهی متناهي
تبديل شود .در زمینهی تجزيه و تحلیل سیگنالهای حیاتي ،معموال سیگنال گسسته ) x(nبه يک دنبالهی باينری تبديل مي-
شود .اطالعات سیگنال در مقايسه با يک حد آستانه  Tdبه يک دنبالهی  0و 1تبديل ميشوند؛ که اين دنباله  Pبهصورت زير
تعريف ميشود ]:[22
()15
)P  s(1),s(2),....,s(n
که داريم:

()20
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if x(i)  Td

()16

0
s(i)  
1

otherwise

بهطورمعمول ،میانه به دلیل مقاوم بودن در برابر ناهنجاریها بهعنوان حد آستانه ،مورد استفاده قرار ميگیرد ] .[23تحقیقات
گذشته نشان ميدهد که تبديل 0و 1سیگنال برای تخمین پیچیدگي  LZدر سیگنالهای حیاتي مناسب است ] .[24بهمنظور
محاسبهی پیچیدگي  ،LZدنبالهی  Pاز چپ و راست اسکن ميشود و هر بار که به يک زيردنباله از کاراکترهای متوالي برخورد
کنیم ،شمارندهی پیچیدگي) c(nيک واحد افزايش پیدا ميکند .بهمنظور بهدست آوردن يک معیار پیچیدگي که به طول دنباله
وابسته نیست c(n) ،بايد نرمالیزه شود .اگر طول مجموعه برابر با  nو تعداد نمادهای متفاوت درون مجموعه نمادها برابر با 
باشد ،قابل اثبات است که مقدار ) c(nکمتر از مقدار زير است:
n
)(1  n )log (n


()17
 nدارای مقدارکمي است؛ بهطوریکه n 0وقتي  . n  بهطور کلي

)log (n


c(n) 

 nحد باالی ) c(nاست ،که مبتني بر

لگاريتم  است يعني:
n
)log (n


()18

lim c(n)  b(n) 

n 

برای يک مجموعهی  0و  1داريم  ،α=2پس خواهیم داشت:
n
)
log (n
2
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b(n) 

و ميتوان ) c(nرا با استفاده از ) b(nنرمالیزه کرد ،بهطوری که:
)c(n
)b(n
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C(n) 

که ) C(nبرابر با مقدار نرمالیزه شدهی پیچیدگي  LZاست ،که نشان دهندهی نرخ ناگهاني الگوهای جديد در مجموعه است.
-5-6-2ویژگی پنجم :آنتروپی
مقدار آنتروپي برای هر مجموعهی  A  a1 ,a 2 ,...,a M با طول  Mبهصورت زير قابل تعريف است:
M

))) H w (A)   (Pw (a i )log(Pw (a i
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i 1

که )  Pw (a iتخمیني از چگالي احتمال  a iاست .ازروش کرنل چگالي که پنجرهی پارزن نیز نامیده ميشود ،ميتوان برای تخمین
مقدار چگالي احتمال )  Pw (a iاستفاده کرد:
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 ai  a j
K
 a a
iw
 i

M
j1



1
M ai  aiw

Pw (a i ) 

که  Kتابع کرنل مناسب و مقدار  wحقیقي و بزرگتر از صفر است .زيرنويس  wدر  Hو  Pنشاندهنده پارامتر عرض است که
در تخمین تراکم کرنل استفاده ميشود .دو تابع کرنل گوسین و اپانچنیکوف را ميتوان برای اين منظور بهکار برد که بهترتیب
بهصورت زير تعريف ميشوند ]:[25
تابع کرنل گوسي
1  12 x 2
e
2

()23
و تابع کرنل اپانچنیکو

()21

K(x) 
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if x  1
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otherwise

3
2
)  (1  x
K(x)   4
0

 -3نتایج بهدستآمده
پس از محاسبه ويژگيها ،تشخیص نوع حرکات تصورشده با استفاده از طبقهبندیکننده صورت ميگیرد .در اين مرحله از
ماشین بردار پشتیبان ( )SVMاستفاده کرديم .در اين مرحله سعي شده است تمام حالتهای ممکن برای کسب بهترين مقدار
دقت در نتايج طبقهبندی کننده بررسي شود .دراين راستا از تعداد ويژگي ،تعداد کانال و مقدار  kمتفاوت(در روش اعتبارسنجي
( ))k-foldاستفاده شده است .عملکرد سیستم برای ترکیبات مختلف پنج ويژگي استخراج شده و کانالهای ثبت سیگنال ،مورد
بررسي قرار گرفت .عالوه بر اين در روش  ،SVMانواع توابع کرنل مورد ارزيابي قرارگرفتند.
چهارحالت ،برای طراحي سیستم و تشخیص نوع تصور حرکت مدنظر قرار گرفت .حالت اول :يک کانال ،يک ويژگي؛ حالت دوم:
يک کانال ،پنج ويژگي؛ حالت سوم :سه کانال ،يک ويژگي و درنهايت حالت چهارم :سه کانال ،پنج ويژگي مورد بررسي قرار
گرفتند .در حالت چهارم از ماتريس ويژگي بهدست آمده برای هر سه کانال و همه پنج ويژگي استخراج شده استفاده شد .روش
 SVMبرای تشخیص نوع تصورحرکت با تابع کرنل RBFبهدلیل کسب نتايج بهتر پیادهسازی شده است .دراين حالت با استفاده
از روش جستوجوی شبکه ،دو پارامتر روش يعني پارامتر پیچیدگي  cو اپسیلون برای خطای گردکردن ،در بهترين مقدار از
لحاظ دقت تشخیص ،انتخاب شدند .در واقع با تغییر اين دو پارامتر در بازهی مشخص ،بهترين نتیجه جستجو شده و در نهايت
باالترين مقدار دقت گزارش داده ميشود.
-1-3حالت اول :یک کانال ،یک ویژگی
در اين حالت يک ويژگي از هر کانال استخراج شده است .برای هر سیگنال در روش اول تجزيه يعني تجزيه فرکانسي 5 ،ويژگي
و درروش تجزيه دوم با تبديل بسته موجک 16 ،ويژگي بهدست آمد .درجدول ( )1مقداردقت تشخیص نوع تصور حرکت برای
دو روش تجزيه آمده است .ويژگي آنتروپي در هر دو روش تجزيه سیگنال در مقايسه با ساير ويژگيها ،نتايج بهتری را کسب
کرده است .در روش تجزيه اول ،ويژگي آنتروپي در کانال  Czبا کسب دقت  %80عملکرد موفقي را ارايه کرده است .همچنین با
روش تجزيه دوم و ويژگي آنتروپي در کانال  ،C3دقت تشخیص  %85ثبت شده است.
-2-3حالت دوم :یک کانال ،پنج ویژگی
در اين حالت همه  5ويژگي استخراج شده از يک کانال برای تشخیص نوع تصور حرکت مورد استفاده قرارگرفتند .بهاين ترتیب
برای هر سیگنال در روش تجزيه فرکانسي  25ويژگي ،و در روش تجزيه موجک 80ويژگي بهدست آمد .در جدول ( )2مقدار
دقت تشخیص کسب شده با استفاده از روش  SVMدر حالت دوم طراحي سیستم نمايش داده شده است .با توجه به نتايج
ارايه شده ،با اعمال همه ويژگيها ،روش تجزيه موجک در کانال  Czبا کسب دقت تشخیص  ،%88بهترين عملکرد را ارايه کرده
است.
همچنین مشاهده ميشود که روش تجزيه بر مبنای تبديل موجک ،در کانالهای متناظر در مقايسه روش تجزيه فرکانسي ،بهتر
عمل کرده است .با روش تجزيه فرکانسي ،کانال  C4و با روش تجزيه موجک ،کانال  Czبهطور کلي دقت تشخیص باالتری ارايه
کردهاند.
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جدول ( :)1نتایج بهدست آمده در حالت اول (یک کانال ،یک ویژگی)
)Table (1): Results obtained in the first case (one channel, one feature

روش تجزیه به زیرباندهای

روش تجزیه بر مبنای تبدیل

فرکانسی

موجک

نوع ویژگی
مقدار k

کانال

دقت

مقدار k

کانال

دقت

 7و8

C3

75%

 7و8

Cz

79%

ابعاد فرکتال

7

Cz

74%

 8و9

Cz

80%

ابعاد همبستگی

 7و8

CzوC3

76%

 7و8

Cz

78%

پیچیدگی لیمپل -زیو

 8و9

Cz

76%

9

C3وC4

77%

آنتروپی

8

Cz

80%

 7و8

C3

85%

تجزیه و تحلیل نوسانات
تفکیکشده

جدول ( :)2نتایج بهدست آمده در حالت دوم (یک کانال ،پنج ویژگی)
)Table (2): Results obtained in the second case (one channel, five features

روش تجزیه به زیرباندهای فرکانسی
کانال C3
K
9

دقت
82%

کانال C4
K
7

دقت
85%

روش تجزیه برمبنای تبدیل موجک

کانال Cz
k
 7و 8و9

کانال C3

دقت

دقت

k
 7و8

84%

87%

کانال C4
k
 7و8

کانال Cz

دقت
87%

k
 6و7

دقت
88%

-3-3حالت سوم :سه کانال ،یک ویژگی
در اين حالت هرکدام از ويژگيهای استخراجشده از هر سه کانال بهطور جداگانه برای تشخیص نوع تصورحرکت استفاده شده-
اند .در اين حالت برای هر سیگنال در روش تجزيه فرکانسي 15 ،ويژگي و در روش تجزيه موجک 48 ،ويژگي بهدست آمده
است .در جدول ( ) 3مقدار دقت تشخیص نوع تصور حرکت در اين حالت و در مقادير مختلفي از  kنمايش داده شده است .با
توجه به نتايج ارايه شده در جدول شماره ( ،)3مشاهده ميشود که درهر دو روش تجزيه ،ويژگيهای تجزيه و تحلیل نوسانات
تفکیک شده و آنتروپي عملکرد بهتری ارايه کردهاند .ويژگي آنتروپي در روش تجزيه اول با کسب دقت  %79و در روش تجزيه
دوم با کسب دقت  %81باالترين دقت تشخیص را بهدست آورده است .در اين حالت هر ويژگي برای هر سه کانال ثبت سیگنال،
محاسبه و اعمال شده است.
جدول ( :)3نتایج بهدست آمده در حالت سوم (سه کانال ،یک ویژگی)
)Table (3): Results obtained in the third case (three channels, one feature

نوع ویژگی

روش تجزیه به

روش تجزیه

زیرباندهای فرکانسی

برمبنای تبدیل موجک

مقدار k

دقت

مقدار k

دقت

تجزيه و تحلیل نوسانات تفکیکشده

8و9

78%

8و9

80%

ابعاد فرکتال

7و8

72%

8و9

75%

ابعاد همبستگي

9

76%

9

78%

پیچیدگي لیمپل -زيو

8و9

74%

8

79%

آنتروپي

7

79%

7و8

81%

()23

شناسايي حرکات تصور شده برمبنای  /.....نگار دشتي -مهدی خضری
-4-3حالت چهارم :سه کانال 5 ،ویژگی
در اين حالت پنج ويژگي استخراج شده از هر سه کانال برای تشخیص نوع تصور حرکت استفاده شدهاند .در اين حالت برای
هر سیگنال در روش تجزيه فرکانسي  75ويژگي ،و در روش تجزيه موجک 240ويژگي بهدست آمده است .در جدول ( )4مقدار
دقت تشخیص نوع تصور حرکت در اين حالت و با استفاده از شبکه  SVMو در مقادير مختلف  kنمايش داده شده است.
با توجه به نتايج ارايه شده ،ديده مي شود که روش تجزيه برمبنای تبديل موجک ،عملکرد بهتری در تشخیص تصور حرکات به-
دست آورده است .باالترين دقت کسب شده در اين حالت برابر با  %93بهدست آمده است ،که تائیدکننده عملکرد مطلوب روش
ارايه شده است .همچنین دقت تشخیص بهدست آمده با روش تجزيه فرکانسي با اعمال همه ويژگيها و کانالها قابل مالحظه
است.
جدول ( :)4نتایج بهدست آمده در حالت چهارم (سه کانال ،پنج ویژگی)
)Table (4): Results obtained in the fourth case (three channels, five features

دقت
K

روش تجزیه به

روش تجزیه

زیرباندهای فرکانسی

برمبنای تبدیل موجک

6

86%

88%

7

87%

90%

8

87%

93%

9

87%

89%

10

86%

87%

با توجه به اينکه يکي از نیازمندیهای مورد توجه در سیستمهای تشخیص حرکات تصور شده ساده بودن سیستم در هنگام
ثبت و نیاز به کمترين تعداد الکترودهاست ،لذا عملکرد هريک از کانالهای مورد استفاده دراين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت.
جدول ( )5نتايج بهدست آمده برای هريک از کانالهای ثبت سیگنال را ارايه ميکند .هر سطر از جدول نشان دهندهی بهترين
دقت سیستم برای هريک از کانالهای  C4 ،C3و  Czبرای ويژگيهای استفاده شده است .همچنین سطرآخر نتايج حالتي است
که همه ويژگيها در هر يک از کانالها استفاده شدهاند .اختالف قابل توجهي در نتايج بهدست آمده در استفاده از کانالهای
مختلف ديده نميشود؛ اما به طور خیلي جزيي عملکرد کانالهای  C4و  Czبهتر بوده است .به اين ترتیب ميتوان از تعداد
کانال های کمتر حتي مثال يک کانال برای طراحي مطلوب سیستم استفاده کرد .همچنین با توجه به نتايج ،قابلیت ويژگي
آنتروپي برای تخمین نوع تصور حرکت بهخوبي قابل مشاهده است .بهگونهای که در بسیاری از موارد ،نتايج آن در مقايسه با
اعمال همه ويژگيها بهتر بوده است.
جدول ( :)5بهترین دقت تشخیص تصور حرکات موردنظر برای هر یک از کانالهای ثبت سیگنال.
Table (5): The best recognition accuracy of the desired imagery movements for each of the signal recording channels.

ويژگي استفاده شده

دقت
کانال C3

کانال C4

کانال Cz

تجزيه و تحلیل نوسانات تفکیکشده

77%

78%

79%

ابعاد فرکتال

79%

79%

80%

ابعاد همبستگي

77%

77

78%

پیچیدگي لیمپل -زيو

77%

77%

76%

آنتروپي

85%

84%

84%

همه

82%

83%

83%
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 -4بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،طراحي سیستم تشخیص تصورحرکات با استفاده از ويژگيهای دينامیکي استخراج شده از سیگنالهای
که با دو روش مختلف تجزيه شده بودند ،مورد بررسي قرارگرفت .تجزيه سیگنالها برمبنای زير باندهای فرکانسي و همچنین
تجزيه برمبنای تبديل موجک انجام شد .پنج ويژگي شامل تجزيه و تحلیل نوسانات تفکیکشده ،ابعاد فرکتال ،ابعاد همبستگي،
پیچیدگي لیمپل -زيو و آنتروپي با ترکیبات مختلف به طبقهبندی کننده  SVMاعمال شدند تا حرکات تصور شده را شناسايي
کنند.
نتايج عالوه بر تغییر تعداد ويژگيها ،با تغییر تعداد کانالهای مورد استفاده سیگنال و همچنین مقدار  kدر روش اعتبارسنجي
 k-foldارزيابي شدند .اثر هريک از پارامترهای ذکرشده در عملکرد سیستم مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به نتايج بهدست
آمده بهترين مقدار  kدر روش اعتبارسنجي برابر با  7يا  8انتخاب شد .همچنین نتايج کسب شده در مورد عملکرد هر يک از
کانالها برای تخمین نوع تصور حرکت نشان ميدهد که اختالف قابل توجهي در نتايج بهدست آمده از کانالهای مختلف ديده
نميشود .بهعنوان مثال ويژگي آنتروپي با روش تجزيه موجک برای هريک از کانالهای  C4 ،C3و  Czبهترتیب دقتهای
تشخیص  %84 ،%85و  %84کسب کرده است .الزم بهذکر است که با توجه به نتايج ،قابلیت ويژگي آنتروپي برای تخمین نوع
تصور حرکت بهخوبي قابل مشاهده است .بهگونهای که در ب سیاری از موارد ،نتايج آن در مقايسه با اعمال همه ويژگيها بهتر
بوده است.
همانطور که بیان شد ،در اين پژوهش از دو نوع روش تجزيه برای سیگنال  EEGاستفاده شده است .نتايج بیانگر آن است که
تجزيه سیگنال به روش موجک برای تخمین نوع تصور حرکت دارای عملکرد بهتری است؛ هرچند اين امر ميتواند به دلیل
بیشتر بودن تعداد ويژگيهای تعیین شده برای زيرباندها باشد .بهترين حالت برای تخمین نوع تصور حرکت با استفاده از همهی
ويژگيهای استخراجشده از هر سه کانال ،برای  kبرابر با  8با دقت  %93ثبت شده است .همچنین با استفاده از تنها ويژگي
آنتروپي و يک کانال (کانال  )C3مقدار دقت برابر با  %85بهدست آمده است .دراين حالت با وجود کاهش دقت نسبت به اعمال
همه ويژگيها ،میزان محاسبات بهطرز قابلتوجهي کاهش يافته است.
جدول ( )6نتايج کسب شده و روشهای مورد استفاده در بعضي از سیستمهای تشخیص تصور حرکت و مطالعه حاضر را ارايه
ميکند .درمقايسه با مطالعات گذشته ،عملکرد سیستم در شناسايي سه نوع تصور حرکت قابلمالحظه است .درحالت استفاده از
همه ويژگيها دقت تشخیص کسب شده حتي در مقايسه با مطالعات با تعداد کالسهای کمتر ،باالتر از نتايج گزارش شده قبلي
است .به عالوه اينکه در بسیاری از مطالعات قبلي روشهای پردازشي با پیچیدگي محاسباتي باال مورد استفاده قرارگرفتهاند .در
روش ارايهشده در اين مطالعه درصورتيکه بخواهیم بهترين دقت را داشته باشیم ،الزم است پردازش نسبتا زيادی برای
استخراج همهی  5ويژگي از هر  3کانال داشته باشیم که اين امر برای کاربردهای بالدرنگ سیستم مطلوب نیست .اما با اين
حال با استفاده از تنها بعضي از ويژگي ها ،همانطور که در نتايج کسب شده مشاهده شد ،عملکرد سیستم همچنان قابل توجه
خواهد بود و سرعت پاسخدهي نیز بهبود خواهد يافت.
EEG
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:زیرنویسها
1. Electroencephalogram
2. Brain Computer Interface
3. Common Spatial Pattern
4. Support Vector Machine
5. Radial Basis Function
6. Common Special Subspace Decomposition
7. Wavelet Common Spatial Pattern
8. Electrooculography
9. Independent Component Analysis
10. Fisher Linear Discriminant
11. Cross Correlation Based Logistic Regression
12. Cross Correlation
13. Constant Walking
14. Adaptive Walking
15. Imaginary Constant walking
16. Imaginary adaptive walking
17. Quaternion Common Spatial Patterns
18. Parkinson Disease
19. Channel-Correlation Network
20. Multi Scale Principle Component Analysis
21. Symlet
22. Principle Component Analysis
23. Wavelet Packet Decomposition
24. Discrete Wavelet Transform
25. Detrended Fluctuation Analysis
26. Embedding Dimension
27. Lempel Ziv
28. Coarse-graining

)27(

