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Abstract:
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurological and psychiatric disorder which
causes to attention deficit, anxiety, hyperactivity and impulsive behaviors. ADHD is more common in
children and directly leads to their learning disability. The aim of this study was to accurately identify
ADHD patients by using wavelet-based features of EEG signals. Recorded EEG signals from 61
children with ADHD (diagnosed according to the DSM-IV criteria) and 60 healthy controls in the age
range of 7-12 years were used to design the system. In the proposed method by applying wavelet
transform, EEG signals were decomposed into sub-bands. For the time version of the signals in each
sub-band, the temporal and statistical features were calculated. The reduced feature set by principal
component analysis (PCA) method was then used to train the classification unit to identify ADHD
patients from healthy individuals. To obtain the desired results, different types of wavelet functions
and decomposition levels were investigated. The bior3.1 wavelet function with the support vector
machine (SVM) classifier and the rbio1.1 wavelet function with the k-nearest neighbor (kNN)
classifier presented the best performance with the recognition accuracy of 98.33% and 99.17%,
respectively. The SVM classification method with radial basis kernel function (RBF) and the kNN
method with three nearest neighbors, k = 3 obtained the best results. The results obtained in this study
compared to the results reported in previous studies showed at least a 2% improvement in the
recognition accuracy of ADHD patients.
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چكیده :اختالل توجه-بیش فعالي ( ،)ADHDنوعي بیماری رواني توسعه عصبي است که باعث عدم توجه ،اضطراب ،بیشفعالي
و رفتارهای تکانشگری فرد ميشود .این بیماری بیشتر درکودکان دیده ميشود و بهطور مستقیم منجر به ناتواني آنها در
یادگیری ميشود .هدف این مطالعه ،ارایه سیستمي بهمنظور شناسایي دقیقتر بیماران  ADHDبا استفاده از ویژگيهای
برمبنای موجک سیگنالهای مغزی ( )EEGاست .سیگنالهای  EEGثبت شده از  61کودک ( ADHDشناسایي شده بر مبنای
معیار  )DSM-IVو 60کودک سالم بهعنوان گروه کنترل در محدوده سني  7الي  12سال برای طراحي سیستم مورد استفاده
قرارگرفتند .در روش پیشنهادی ،سیگنالهای  EEGبا اعمال تبدیل موجک به زیرباندهایي تجزیه شدند؛ و برای نسخه زماني
سیگنالها در هر زیرباند ،ویژگيهای زماني و آماری محاسبه شدند .مجموعه ویژگي کاهش یافته با روش تحلیل مولفه اصلي
( )PCAسپس برای آموزش واحد طبقهبندی بهمنظور شناسایي بیماران  ADHDاز افراد سالم بهکار رفت .برای کسب نتایج
مطلوب ،انواع مختلف توابع موجک و سطوح تجزیه مورد بررسي قرارگرفتند .تابع موجک  bior3.1با روش طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان ) (SVMو تابع موجک  rbio1.1با روش طبقهبندی  kنزدیکترین همسایه ( )kNNبا کسب دقتهای شناسایي
بهترتیب  98/33و  99/17درصد ،بهترین عملکرد را ارایه کردند .روش طبقهبندی  SVMبا تابع کرنل پایه شعاعي ( )RBFو
روش  kNNبا تعداد سه نزدیکترین همسایگي  ،k=3بهترین نتایج را کسب کردند .نتایج بهدست آمده در این مطالعه ،در
مقایسه با نتایج گزارش شده در مطالعات قبلي حداقل  2درصد بهبود در دقت شناسایي بیماران  ADHDرا نشان ميدهند.
کلمات کلیدی :نقص توجه-بیش فعال ،ویژگيهای زماني ،تبدیل موجک ،طبقهبند  ،SVMطبقهبند .kNN
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شناسایي بیماران نقص توجه-بیش  /.....سحر کریمي شهرکي -مهدی خضری
 -1مقدمه
بیشفعالي همراه با نقص توجه یکي از شایعترین اختالالت رواني در کودکان است که به اختصار ( ADHDاختالل بیشفعالي با
کمبود توجه )1نامیده ميشود .این بیماری شامل ترکیبي از اختالالت در حفظ توجه ،بیشفعالي و رفتارهای ناگهاني است.
کودکان بیشفعال ممکن است دچار اضطراب ،مشکالت یادگیری ،تحریکپذیری و همچنین اختالل در برقراری ارتباط با
دیگران و عملکرد ضعیف در مدرسه شوند [ .]1روشهایي بهمنظور پیشگیری از شدت بیماری و درمان کودکان مبتال در نظر
گرفته ميشوند که از آن جمله ميتوان به آموزش والدین و معلمان ،درمان دارویي و درمانهای روان شناختي و نوروفیدبک
اشاره کرد [ .]2،3از هر صد کودک ،معموال پنج نفر به  ADHDمبتال ميشوند .پزشکان معتقدند افراد مبتال به  ADHDفاقد
میزان کافي از مواد شیمیایي ویژه تحت عنوان میانجيهای عصبي در مغز هستند .این مواد شیمیایي به مغز در کنترل رفتار
فرد کمک ميکنند .با توجه به دستورالعمل تشخیصي و آماری اختالالت رواني ،)DSM-IV( 2بیماری  ADHDدر سه گروه
تقسیم بندی شده است .نوع اول که بیماری عالیم ظاهری مشخصي ندارد و به اصطالح به مبتالیان ،بيدقت گفته ميشود .در
این نوع از بیماری ،کودک نميتواند روی تکلیفي که به او ميدهند و یا یک فعالیت خاص تمرکز داشته باشد .بیشتر کودکان
مبتال به  ADHDدر دقت و توجه کردن دچار مشکل هستند .در نوع دوم که تکانشگری-بیشفعالي است ،کودک بسیار فعال
است و بدون فکرکردن اقدام به فعالیت و انجام کار ميکند .فعالیت بیش از حد ،قابل توجه ترین مشخصه این حالت است .در
نوع سوم بیماری ،ترکیب این دو حالت وجود دارد و کودکان نشانههایي از هر دو نوع قبل را دارند .آنها در توجهکردن و کنترل
فعالیتهای خود دچار مشکل هستند ].[4
تاکنون تالشهای زیادی برای تشخیص و سپس درمان  ADHDصورت گرفته است .در افراد مبتال به  ،ADHDتغییراتي در
فعالیت مغز بهویژه در لوب پیشاني ایجاد ميشود .کارکرد لوب پیشاني به فرد اجازه ميدهد که به چیزی توجه و تمرکز کند،
هیجاناتش را کنترل کند ،برای امور خود برنامهریزی کند و رفتارهای خود را سازماندهي و تنظیم کند .برانگیختگي در لوب
پیشاني ،کارکردهای اجرایي را دچار مشکل ميکند و بهویژه توانایي فرد را در توجه ،تمرکز و بازداری هیجانات تحت تأثیر قرار
ميدهد .به این دلیل ثبت فعالیت مغز به وسیله سیگنال الکتروانسفالوگرم )EEG( 3برای ارزیابي اختالالت  ADHDمورد توجه
قرار ميگیرد .برای درمان این بیماری بهطور معمول تجویز دارو مدنظر قرار ميگیرد .اما استفاده از دارو بهدلیل داشتن عوارضي
چون تأثیر منفي بر روی سیستم قلبي-عروقي و همچنین نداشتن تضمین صددرصدی برای درمان ،چندان رضایتبخش نیست.
نوروفیدبک یکي از درمانهای رایج برای بیماری  ADHDاست که در آن فعالیتهای مغزی در جلسات مختلف درمان معموال
با استفاده از سیگنال  EEGمورد ارزیابي قرار ميگیرد .در واقع نوروفیدبک یا بازخورد عصبي ،آموزش و تنظیم فعالیتهای
مغزی است که از طریق اعمال تحریکاتي برای فرد ایجاد ميشود .در این روش الکترودهایي برروی سطح جمجمه قرار مي-
گیرند و فعالیت الکتریکي مغز بیمار را ثبت ميکنند .بهطور همزمان تحریکاتي بهصورت پخش موسیقي ،نمایش تصاویر ،فیلم یا
قطعههای ویدیویي و یا انجام بازیهای رایانهای ،به فرد ارائه ميشوند تا روند فعالیت سلولهای مغزی بهطور مطلوب تغییرکنند
[ .]5،6سیگنال  EEGدرحوزه زمان ،سیگنالي با تغییرات زیاد و دامنه ضعیف است .بههمین دلیل با توجه به ماهیت غیرایستای
 ،EEGتحلیل آن درحوزه زمان مورد توجه قرار نميگیرد؛ بلکه اطالعات سیگنال درحوزه تبدیل (فرکانس ،زمان-فرکانس)
معموال بهکار گرفته ميشوند [ .]7،8اطالعات فرکانسي سیگنال  EEGبرحسب کارکرد مغز به پنج زیرباند دستهبندی ميشوند
[ .]9،10این امواج شامل :دلتا ( 0/5-4هرتز) ،تتا ( 7-4هرتز) ،آلفا ( 12-8هرتز) ،بتا ( 39-13هرتز) و گاما ( 60-39هرتز)
هستند [ .]11،12در افراد مبتال به اختالالت  ADHDافزایش غیرطبیعي دامنه موج تتا و کاهش دامنه امواج بتا مشاهده شده
است؛ همین امر باعث ناتواني در یادگیری و عدم تمرکز در این بیماران ميشود [.]13
بهمنظور شناسایي بیماران  ADHDتاکنون مطالعات بسیاری صورت گرفته است [ .]14در مطالعه سرکوئرا و همکارانش چهار
ویژگي غیرخطي سیگنال  EEGشامل :بزرگترین توان لیاپانوف ،)LLE( 4بعد همبستگي ،پیچیدگي لیمپل-زیو )LZC( 5و توان
هرست بهمنظور تعیین اثر نوروفیدبک اعمال شده مورد بررسي قرار گرفتند ] .[15طبقهبندی افراد سالم و بیمار و همچنین
شناسایي افرادی که به درمان بهطور مطلوب پاسخ ميدهند ،از اهداف این مطالعه بود .نتایج بهدست آمده ،افزایش توان لیپانوف
و کاهش توان هرست و پیچیدگي لیمپل-زیو را پس از اعمال نوروفیدبک در بعضي از کانالها نشان دادند .وانگ و سورینا
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روشي نوین تحت عنوان طیف بعد فرکتال هیگوچي تعمیم یافته )GHFDS( 6برای تحلیل سیگنالهای  EEGدر طبقهبندی
فعالیتهای ذهني ارایه کردند [ .]16روش هیگوچي برای تعیین میزان آشفتگي سیگنالها مثل سیگنالهای پزشکي ،از روی
سریهای زماني آنها بهکار ميرود .همچنین ویژگيهای دیگری مثل ضرایب مدل خود بازگشتي ،)AR( 7چگالي طیف توان8
( )PSDو ویژگيهای آماری سیگنال نیز مورد استفاده قرار گرفتند .در این مطالعه ،استفاده از ویژگي آشوبي پیشنهاد شده در
ترکیب با سایر ویژگيها بهترین عملکرد را در شناسایي عملکرد ذهني فرد بهدست آورد .این آزمایش بر روی  10نفر در رده
سني  22تا  30سال انجام شد و حالت آرامش و فعالیت ذهني در حین محاسبات ریاضي مورد توجه قرار گرفت .از ماشین
بردار پشتیبان (SVM) 9با تابع کرنل پایه شعاعي )RBF( 10برای طبقهبندی فعالیتهای ذهني استفاده شد و دقت متوسط برابر
با  97/14درصد بهدست آمد .همچنین نتایج بهدست آمده نشان داد مقدار بعد فرکتال )FD( 11در لوب پیشاني و در کانال F8
در حالت فعالیت ذهني بیشتر از حالت استراحت است.
در مطالعهی وحید و همکارانش ،امکان تشخیص بیماران  ADHDاز افراد سالم با اعمال الگوهای سیگنال  EEGمورد توجه قرار
گرفت [ .]17با استفاده از یک الگوریتم یادگیری عمیق تحت عنوان  ،EEGNetدقت تشخیص  83درصد برای شناسایي بیماران
و همچنین انواع بیماری بهدست آمد EEGNet .شامل دو بلوک است که در بلوک اول با اعمال فیلترهای کانولوشني نقشههای
ویژگي زماني سیگنالها محاسبه ميشوند و سپس در بلوک دوم برای هر نقشه ویژگي زماني ،فیلترهای مکاني برای همه کانال-
های  EEGاعمال ميشوند 144 .کودک در آزمایش شرکت کردند که  100نفر آنها بیمار  ADHDبودند .شرکتکنندگان در
آزمایش در معرض یک تحریک بصری قرار گرفتند .آنها باید زمان  1200میلي ثانیه پس از نمایش تصویر (دایره سفید در یک
پس زمینه سیاه) را تخمین ميزدند .به این منظور باید موقعي که فکر ميکردند زمان موردنظر سپری شده کلیدی را فشار
ميدادند .پاسخهای بین  1000تا  1400میلي ثانیه بهعنوان درست در نظر گرفته ميشدند .آزمایش شامل  300تالش بود و
بهطور همزمان سیگنالهای  EEGثبت ميشدند .در مطالعه محمدی و همکارانش ،طبقهبندی کودکان  ADHDو سالم با
استفاده از ویژگيهای غیرخطي سیگنال  EEGمورد توجه قرار گرفت [ 30 .]18کودک  ADHDبا همین تعداد کودکان سالم
در آزمایش شرکت کردند .ویژگيهای بعد فرکتال ،توان لیاپانوف و آنتروپي تقریب بهعنوان ویژگيهای سیگنال  EEGمحاسبه
شدند .بهمنظور بهبود نتایج طبقهبندی ،روشهای رابطه تقارن ورودی دوگانه )DISR( 12و بیشترین ارتباط ،کمترین افزونگي13
( )mRMRبرای انتخاب ویژگيهای مؤثرتر بهکار گرفته شدند .در این مطالعه شبکه عصبي پرسپترون چند الیه )MLP( 14به -
عنوان طبقهبندیکننده مورد استفاده قرار گرفت .مطابق انتظار ،کودکان  ADHDتأخیر بیشتر و دقت کمتر در انجام اعمال
شناختي داشتند .همچنین ویژگيهای مورد استفاده نشان دادند که شاخص غیرخطي بودن ویژگيهای کودکان  ADHDدر
نقاط مختلف مغز در مقایسه با افراد سالم بیشتر بود .در نهایت دقتهای طبقهبندی  92/28درصد و  93/65درصد به ترتیب با
اعمال روشهای  mRMRو  DISRبهدست آمدند .الچالبي و همکارانش از بازیهای فکری بهعنوان تحریک برای بررسي
عملکرد شناختي کودکان  ADHDو سالم و تشخیص آنها از یکدیگر استفاده کردند [ .]19در واقع هدف این مطالعه طراحي
یک بازی فکری کنترل شده با  EEGبهمنظور آموزش و تقویت سطح توجه افراد شرکتکننده و همچنین استفاده از روشهای
یادگیری ماشین برای آشکارسازی سطح توجه آنها بود .ویژگيهایي شامل توانهای آلفا ،بتای پایین ،بتای باال ،تتا ،گاما ،نسبت
تتا ب ه بتای پایین ،نسبت تتا به بتای باال ،نسبت آلفا به بتای باال و نسبت آلفا به بتای پایین بههمراه طبقهبندیکننده SVM
برای طراحي سیستم در شناسایي میزان توجه و بیماران  ADHDاز افراد سالم بهکار رفتند .با استفاده از کرنل  RBFبهترین
دقت سیستم در شناسایي افراد بیمار از سالم برابر  98/62درصد بهدست آمد .در مطالعه خانم کیاني و همکارانشان ،استفاده از
ویژگيهای غیرخطي سیگنال  EEGبا هدف آشکارسازی شاخصهای آشوبي سیگنال مورد توجه قرار گرفت [ .]20توان
لیاپانوف ،بعد فرکتال ،بعد همبستگي و آنتروپيهای فازی و تقریب بهعنوان ویژگيهای غیرخطي سیگنالهای  EEGکه از لوب
پیشاني ثبت شده بودند ،بهکار گرفته شدند .سیگنالها از  50بیمار  ADHDو  26فرد نرمال در محدوده سني  4تا  15سال،
جمعآوری شدند .با استفاده از تابع کرنل چند جملهای برای طبقهبندیکننده  ،SVMدقت تشخیص  96/05درصد برای
شناسایي بیماران  ADHDاز افراد سالم بهدست آمد .همچنین در مطالعهای چن و همکارانش سیستم شناسایي بیماران
 ADHDرا برمبنای الگوریتم یادگیری عمیق طراحي کردند [ .]21به این منظور از ترکیب یک شبکه مغزی مبتني بر  EEGبا
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شبکه عصبي کانولوشني )CNN( 15استفاده کردند .با سازماندهي مجدد ترتیب کانالها ،فرم جدیدی از ماتریس اتصال برای
تطبیق با مفهوم کانولوشن در روش  CNNارائه شد .سیگنالهای  EEGاز  50کودک مبتال به  ADHDشامل  9دختر با
میانگین سني  10/44±0/75و تعداد  51فرد سالم به عنوان گروه کنترل ثبت شدند .روش پیشنهادی در این مطالعه دقت
 94/67درصد را در شناسایي بیماران از افراد سالم بهدست آورد .هفده ویژگي عمیق تفاوتهای معنيدار بین گروهي را نشان
دادند .به عالوه این ویژگيها با ویژگيهای استخراج شده دستي ،همبستگي معنيداری داشتند .این امر توانایي روش یادگیری
عمیق را برای یافتن انحراف در شبکه مغزی کودکان مبتال به  ADHDنشان ميدهد.
در مطالعه حاضر ،هدف این است که با استفاده از الگوهای سیگنال  EEGبهطور دقیقتری بیماران  ADHDشناسایي شوند.
ضمن اینکه سعي شده سیستم موردنظر تا حدممکن با پیچیدگي کم پیادهسازی شود و قادر به تولید پاسخهای سریع باشد .در
طراحي سیستم از ویژگيهای برمبنای تبدیل موجک سیگنال  EEGبا قابلیت تولید اطالعات باال در کنار طبقهبندیکنندههایي
با عملکرد مطلوب و پیچیدگي محاسباتي بهطور نسبي کم بهره ميگیریم .استفاده از ویژگيهای زمان-فرکانس استخراج شده با
تبدیل موجک ميتواند با فراهم کردن اطالعات باالتر در مورد سیگنالها ،دقت تشخیص سیستم را افزایش دهد .بهعنوان هدف
دیگر با مقایسه ویژگيهای استخراج شده برای افراد بیمار و سالم ،شناسایي ویژگيهای با اهمیت که روند مشابهي برای همه
افراد داشتهاند را مدنظر قرار دادیم .این ویژگيها ميتوانند در تعیین روند بهبود بیماران  ADHDپس از اعمال فرایند درمان و
بررسي سودمندی آن مفید باشند .در ادامه در بخش دوم روشهای مورد استفاده در طراحي سیستم را معرفي ميکنیم .هم-
چنین بخشهای سه و چهار به ارایه نتایج ،ارزیابي عملکرد سیستم و نتیجهگیری اختصاص خواهند داشت.
 -2مواد و روش ها
 -1-2آمادهسازی و پیش پردازش سیگنالها
در این مطالعه از دادههای ثبت شده و استفاده شده توسط آقای محمدی و همکارانشان بهره گرفته شده است [ .]18شرکت-
کنندگان در آزمایش  61کودک مبتال به  ADHDو  60کودک سالم بهعنوان گروه کنترل (دختر و پسر با محدوده سني 12-7
سال) هستند .کودکان  ADHDتوسط یک روانپزشک با توجه به معیارهای  DSM-IVتشخیص داده شدند .هیچکدام از کودکان
گروه کنترل سابقه اختالالت روانپزشکي ،صرع و یا گزارشي از رفتارهای پرخطر را نداشتند .ثبت سیگنالهای  EEGبر اساس
استاندارد  10-20در  19کانال ( O1 ،T6 ،T5 ،P4 ،P3 ،F8 ،F7 ،F4 ،F3 ،Fp2 ،Fp1 ،T4 ،C4 ،T3 ،C3 ،Pz ،Cz ،Fzو  )O2با
فرکانس نمونهبرداری  128هرتز انجام شده است .الکترودهای  A1و  A2الکترودهای مرجع هستند که بر روی الله گوش نصب
شدند .حرکات چشم توسط دو الکترود که در زیر و باالی چشم راست قرار گرفته بودند ،ثبت شدند .با توجه به اینکه یکي از
اختالالت کودکان  ADHDتوجه بصری است ،ثبت  EEGبراساس بررسي توجه بصری با نمایش مجموعهای از تصاویر
شخصیتهای کارتوني به کودکان انجام شد؛ و از آنها خواسته شد تا تعداد شخصیتها را در هر تصویر مشخص کنند .تعداد
شخصیتهای هر تصویر بهطور تصادفي بین  5تا  16انتخاب شده بود و مدت زمان ثبت سیگنالهای  EEGبه عملکرد کودک
در ارایه پاسخها بستگي داشت .سیگنالها توسط یک دستگاه دیجیتالي ( )SD-C24در مرکز تحقیقات روانشناسي و روانپزشکي
بیمارستان روزبه (تهران ،ایران) ثبت شد .فرایند ثبت توسط هیئت بازنگری )IRB( 16و کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکي
تهران )TUMS( 17تأیید شده است.
والدین همه شرکتکنندگان فرم رضایت آگاهانه را برای شرکت فرزندانشان در آزمایشها مطالعه و امضا کرده بودند .بهمنظور
حذف نویزها و اثرات تداخلي و همچنین جداکردن مولفه های فرکانسي موردنظر در زیرباندهای تتا ،آلفا ،بتا و گاما از یک فیلتر
باترورث با مرتبه  10بهصورت میانگذر با محدوه فرکانسي  3-45هرتز استفاده کردیم .همچنین بهمنظور کاهش تغییرات و
ایجاد شرایط ایستایي ،سیگنالها به بخشهایي با طول زماني ده ثانیه تقسیم شدند.
 -2-2استخراج ویژگی

()4
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برای استخراج ویژگيها ،ابتدا با استفاده از تبدیل موجک گسسته )DWT( 18سیگنالهای  EEGبه زیرباندهایي تجزیه ميشوند.
برای سطح تجزیه اول ،سیگنال ) x(kاز فیلترهای باالگذر و پایینگذر یعني) h(.و ) g(.عبور ميکند .خروجي هر سطح تجزیه j
به شکل دو سیگنال با ضرایب  A jو  D jنشان داده ميشوند؛ که بهترتیب به نام ضرایب تقریب و جزئیات شناخته ميشوند .این
توابع با روابط زیر تعیین ميشوند [:]22
()1

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

()2

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

k

k

فرایند ذکر شده بر روی ضرایب تقریب  A jتا زماني تکرار ميشود که  jسبب کاهش ( jmسطح تجزیه سیگنال موردنظر) نشود.
پس از اعمال تبدیل موجک گسسته ،ویژگيهای زماني و آماری برای ضرایب موجک به دست آمده در سطوح مختلف محاسبه
ميشوند .در صورتيکه ) x(nسیگنال موردنظر برای  n  1, 2,..., Nباشد ،خواهیم داشت:
میانگین سیگنال :میانگین یا متوسط مقادیر دامنه سیگنال با رابطه زیر تعیین مي شود [:]23
1 N
) x(n
N n 1

)3(  x 

واریانس :واریانس یا جذر آن ،انحراف استاندارد ،معیاری است که محدوده تغییرات دامنه سیگنال را و اینکه دادهها به چه
صورت حول میانگین پراکنده شدهاند ،نشان ميدهد .واریانس همچنین معیاری از توان سیگنال مورد استفاده است ].[23
2

() 4

1 N
  x(n)  x 
N n 1

x 

میانگین قدرمطلق:]23[ )MAV( 19
for i  1,, I  1

() 5

1 N
) x(n
N n 1

x i 

شیب میانگین قدرمطلق :)MAVSLP( 20این ویژگي از تفاضل مقادیر میانگین قدرمطلق دو بخش همسایه با  iو i+1نمونه
بهدست ميآید [.]23
for i  1,, I  1

()6

xi  xi 1  xi

عبور از صفر :)ZC( 21تعداد دفعاتي است که سیگنال مقدار صفر بهخود ميگیرد یا شکل موج سیگنال از مقدار صفر عبور
ميکند .بهمنظور کاهش عبور از صفر ایجاد شده بهوسیله نویزها ،یک سطح آستانه باید درنظر گرفته شود .برای دو نمونه
متوالي و طبق رابطه زیر مقدار عبور از صفر افزایش پیدا ميکند اگر:
)sgn(x k  x k 1 )and( x k  x k 1  threshold

()7
اگر  x>0باشد آنگاه ) sgn(xدر رابطه برابر  1ميشود و در بقیه نقاط برابر صفر است [.]23

تغییرات عالمت شیب :)SSC( 22افزایش تغییرات عالمت شیب برای سه نمونه متوالي  x k , x k 1و  x k 1بهصورت زیر است .در
این رابطه  k  1,..., Nدرنظر گرفته ميشود [.]23
()8

(x k  x k 1 )  (x k  x k 1 )  threshold

میانگین قدرمطلق اولین تفاضل سیگنال :]24[ )MAVFD( 23این ویژگي میانگین تفاضل دو مقدار متوالي سیگنال را
محاسبه ميکند و ميتواند به عنوان معیاری از نوسانات کلي سیگنال درنظر گرفته شود.
N 1

1
) x(n  1)  x(n
N  1 n 1

()9
میانگین قدرمطلق دومین تفاضل سیگنال:]24[ )MAVSD( 24
_ 1 N2
) x(n  2)  x(n
N  2 n 1

)10( x 

()5

x 
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مقدار میانگین قدرمطلق از اولین تفاضل سیگنال استاندارد شده :]24[ )MAVFDS( 25سیگنال استاندارد یا بههنجار
شده بهصورت  x(n)  (x(n)  x ) xتعریف ميشود [ .]19این شکل از تعریف سیگنال استانداردشده ،تغییرات سیگنال بین
نمونههای اخذ شده از نفرات مختلف و اثرات نویزهای مختلف را به کمترین مقدار ميرساند.

1 N 1
x(n  1)  x(n)  x

N  1 n 1
x

()11

x 

مقدارمیانگین قدرمطلق از دومین تفاضل سیگنال استاندارد شده:]24[ )MAVSDS( 26
1 N2
x
 x(n  2)  x(n)  x
N  2 n 1

)12( x 

مدل خودبازگشتی ( :)ARبا درنظر گرفتن ) x(nبهعنوان یک سیگنال تصادفي و ورودی ) ، u(nرابطه مدل خودباگشتي به-
صورت زیر تعریف ميشود [:]23
p

)x(n)   a(k) * x(n  k) u(n

()13

k 1

 -3-2طبقهبندی
پس از استخراج ویژگيها ،بهمنظور بهبود عملکرد سیستم ،استفاده از ویژگيهای مؤثرتر و حذف ویژگيهای نامطلوب ،از
روش تحلیل مؤلفه اصلي )PCA( 27استفاده ميکنیم .روش  PCAیکي از روشهای پرکاربرد در کاهش ابعاد مجموعه ویژگي-
هاست .هدف روش  PCAتبدیل مجموعه دادهها به مجموعهای با ابعاد کمتر است؛ بهگونهای که دادهها در فضای جدید
واریانس باالتری داشته باشند [ . ]22در این روش ماتریس کواریانس یا همبستگي از روی مجموعه دادههای ورودی تعیین مي-
شوند .سپس  kتا از بردارهای ویژه متناظر با  kبزرگترین مقدار ویژه ماتریس کواریانس (یا همبستگي) تعیین ميشوند.
ماتریس تبدیل با توجه به بردارهای ویژه انتخاب شده ساخته شده و با اعمال بر مجموعه داده ورودی ،ابعاد آن را به  kکاهش
ميدهد .در ارزیابي انجام شده در این مطالعه ،انتخاب  5مقدار ویژه بزرگتر منجر به کسب نتایج مطلوبتر و دقت باالتر در
شناسایي بیماران از افراد سالم شد .با انتخاب ویژگيها ،روشهای طبقهبندی  SVMو  kنزدیکترین همسایه )kNN( 28به-
منظور شناسایي بیماران  ADHDاز افراد سالم بهکار گرفته ميشوند.
ماشین بردار پشتیبان ( :)SVMاین روش سعي در ایجاد یک صفحه جداکننده بهگونهای دارد که فاصله بین دادههای کالس
های مختلف بیشینه شود .برای یک مجموعه آموزشي مفروض با زوج ورودی وخروجي )  (x i , yiکه  i  1, 2,...,lبا

xi 

n

و  ، y  1, 1lمسأله بهینهسازی زیر باید حل شود [:]25
l

1
2

 T   c  i
)14( min
 ,b,
i 1

()15

yi   (x i )  b   1  i
T

بهشرط

 i  0مقدار خطا یا طبقهبندی نادرست  x iرا اندازه گیری ميکند C  0 .پارامتر جبرانکننده برای بخش خطاست و  ، بردار
نرمال صفحه جداکننده است .تابع  ، بردار آموزشي  x iرا به فضایي با ابعاد باالتر نگاشت ميکند که دادهها در آنجا قابل
جداسازی هستند .در واقع  SVMیک صفحه جداکننده خطي با بیشترین مرز را تعیین ميکند .توابع کرنل متعددی به فرم
کلي )  k(xi , x j )  (xi )T (x jوجود دارند که برای طبقهبندی و ایجاد تمایز ما بین دادهها بهکار برده ميشوند .تابعکرنل
 RBFکه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است ،بهصورت زیر تعریف ميشود:
p

()16

()6






2

 x x
i
j
k  x i , x j   exp  

22
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 Kنزدیکترین همسایه ( :)kNNیک داده نمونه در بین  kتا از نزدیکترین همسایههایش به کالسي که تعداد نمونه
بیشتری داشته باشد ،طبقهبندی ميشود [ .]24معیار فاصله اقلیدسي که با رابطه زیر تعریف ميشود ،درسیستم ما مورد
استفاده قرار ميگیرد x1i .و  x i2بهترتیب ویژگي iام از کالسهای اول و دوم هستند.
2

()17

 x i2 

x
n

1
i

d

i 1

برای پیاده سازی روش  ،kNNابتدا پارامتر  kتعیین شده و محاسبه فاصله نمونهی ورودی با تمام نمونههای آموزشي انجام مي-
شود .سپس با مرتب کردن نمونههای آموزشي براساس معیار فاصله k ،همسایه نزدیکتر مشخص ميشوند .در نهایت کالسي که
اکثریت را در بین  kهمسایهی نزدیک دارد ،بهعنوان کالس نمونه ورودی درنظر گرفته ميشود.
 -3نتایج
در این مطالعه هدف ارایه سیستمي هوشمند بهمنظور شناسایي دقیق و تا حد ممکن سریع بیماران  ADHDاست .در این راستا
استفاده از ویژگيهای سیگنال  EEGاستخراج شده از زیرباندهای مختلف سیگنال ،مورد توجه قرار گرفت .سیگنالهای  EEGبا
استفاده از تبدیل موجک برحسب سطح تجزیه انتخاب شده ،به زیرباندهایي تجزیه شدند .سپس برای سیگنال زماني بهدست
آمده در هریک از زیرباندها ،ویژگيهای آماری و زماني با قابلیت محاسبه سریع تعیین شدند .تبدیل موجک با اعمال موجک-
های مادر و سطوح تجزیه مختلف مورد استفاده و ارزیابي قرار گرفت .با محاسبه ویژگيها ،بهمنظور کاهش ابعاد مجموعه
ویژگي تشکیلشده و بهبود سرعت پاسخدهي سیستم ،روش تحلیل مؤلفه اصلي ( )PCAبهکار گرفته شد .ویژگيهای انتخاب
شده سپس به روش طبقهبندی مورد نظر اعمال شدند تا افراد با اختالل  ADHDتشخیص داده شوند .عملکرد طبقهبندیکننده
با معیارهای دقت ( ،)Accuracyحساسیت ( )Sensitivityو معینپذیری ( )Specificityکه با روابط زیر تعریف ميشوند ،ارزیابي
شدند ]:[20
TP  TN
TP  FN  FP  TN
TP
Sensitivity 
TP  FN
TN
Specificity 
TN  FP
Accuracy 

()18
()19
()20

در روابط باال TP ،بیانگر حالت مثبت حقیقي TN ،29منفي حقیقي FP ،30مثبت کاذب 31و  FNبیانگر منفي کاذب 32هستند.
 TPمربوط به زماني است که فرد بیمار بهدرستي بیمار تشخیص داده شده است .در  TNفرد سالم بهدرستي سالم تشخیص
داده شده است .درمورد  ،FNدر فرد بیماری وجود دارد اما بهطور اشتباه فرد سالم و بدون بیماری تشخیص داده شده است .و
درحالت  FPبیماری در فرد وجود ندارد ،اما او بهاشتباه بیمار تشخیص داده شده است .در پیادهسازی طبقهبندی کننده SVM
بهدلیل پیچیدگي دادههای ورودی ،از کرنلهای غیرخطي رایج مثل MLP ،RBFو چندجملهای استفاده کردیم .همچنین
پارامترهای روش مثل پارمتر خطا و جبرانکننده ،با روش جستجوی شبکه تعیین شدند .برای طبقهبندیکننده  kNNمقادیر
متنوعي از پارامتر تعداد همسایگي یعني  ،kمورد ارزیابي قرارگرفت .برای آموزش طبقهبندیکنندهها روش یک نمونه بیرون33
 LOOبهعنوان روش اعتبارسنجي بهکار گرفته شد .هدف استفاده از روش اعتبارسنجي آن است که تمام ویژگيهای ورودی
هرکدام یک بار بهعنوان داده تست مورد ارزیابي قرار بگیرند.
با استفاده از انواع موجک های مادر در سطوح تجزیه مختلف ،عملکرد سیستم با تعیین میزان دقت ،حساسیت و معینپذیری
مورد بررسي قرارگرفت .تجزیه سیگنالها در دو و سه سطح منجر به کسب دقت باالتری در شناسایي اختالل  ADHDشد .هم-
چنین روش طبقهبندی  ،SVMبا کرنل  RBFو روش  kNNبا تعداد همسایگي  k=3و  k=5عملکرد بهتری ارایهکردند .موجک
بای ارتوگونال معکوس )rbio3.1( 34در سطح تجزیه  2با طبقهبند  ،SVMدقت شناسایي  98/33درصد را در تشخیص بیماران
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 ADHDبهدست آورد .جدول ( )1نتایج کسب شده توسط بهترین توابع موجک در هر خانواده از موجکها را با استفاده از
طبقهبندیکننده  SVMارایه ميکند.
همچنین طبقهبندیکننده  kNNبا استفاده از معیار فاصله اقلیدسي و برحسب تعداد نزدیکترین همسایههای مختلف (پارامتر
 ،)kپیادهسازی شد .با توجه به نتایج بهدست آمده ،موجک بای ارتوگونال ( )bior1.1در سطح تجزیه  2با مقدار  k=3برای طبقه-
بندیکننده  kNNباالترین دقت به میزان  99/167درصد را بهدست آورد .جدول ( )2نتایج کسب شده توسط بهترین توابع
موجک در هر خانواده از موجکها را با استفاده از طبقهبندیکننده  kNNارایه ميکند .سیستم طراحي شده در این مطالعه در
مقایسه با مطالعات گذشته ضمن کاهش پیچیدگي محاسباتي ،عملکرد مطلوبي به لحاظ دقت شناسایي ارایه کرده است .هم-
چنین استفاده از ویژگيهای زماني و روشهای طبقهبندی که بهلحاظ محاسباتي پیچیدگي باالیي ندارند ،منجر به ارائه پاسخ-
های سریعتری ميشود.
Table (1): The best results in identifying ADHD disorder using different types of mother wavelets and decomposition levels and SVM
classifier with RBF kernel

جدول ( :)1بهترین نتایج بهدست آمده در شناسایی اختالل  ADHDبا اعمال موجک مادر و سطوح تجزیه مختلف و روش طبقهبندی-
کننده  SVMبا کرنل RBF

موجک مادر

معین پذیری

حساسیت

دقت

سطح تجزیه

93/%75

%100

96/%67

2

35

95/%24

%100

97/%5

3

36

93/%75

%100

96/%67

3

37

کویفلت ()Coif3

95/%24

%100

97/%5

2

38

بای ارتوگونال ()Bior1.1

%100

96/%77

98/%33

2

بای ارتوگونال معکوس ()rbio3.1

سیملت ()Sym4
دابچیز ()Db1

جدول ( )3به مقایسه نتایج کسب شده در این تحقیق با برخي از مطالعات گذشته که نتایج مطلوبي داشتهاند ،ميپردازد.
همانطور که مشاهده ميشود ،در مطالعه حاضر با استفاده از روشهای کارآمد ،با وجود اینکه به محاسبات کمتری نیاز دارند،
دقت شناسایي کسب شده بهبود یافته است .هم چنین در مقایسه نتایج این مطالعه و مرجع شماره  10که از سیگنالهای
یکساني استفاده کردهاند ،عملکرد بهتر روش پیشنهادی تائید ميشود.
مهمترین هدف روشهای درمان از جمله نوروفیدبک برای بیماران  ADHDتغییر در عملکرد و بهبود فعالیت مغزی پس از
انجام درمان است .به این منظور ما در این مطالعه به بررسي ویژگيهای استخراج شده از سیگنالهای  EEGبرای بیماران
 ADHDو افراد سالم نیز پرداختیم؛ با این هدف که ویژگيهایي که تغییرات با مفهوم در بین همه افراد دارند را شناسایي کنیم.
این ميتواند به ما در تعیین مؤثر بودن درمان اعمال شده و روند بهبودی بیماران کمک کند.
Table (1): The best results in identifying ADHD disorder using different types of mother wavelets and decomposition levels and kNN
classifier with k=3

جدول ( :)2بهترین نتایج بهدست آمده در شناسایی اختالل  ADHDبا اعمال موجک مادر و سطوح تجزیه مختلف و روش طبقهبندی-
کننده  kNNبا تعداد همسایه k=3

معین پذیری

حساسیت

دقت

سطح تجزیه

موجک مادر

%98.33

98/%33

98/%33

2

سیملت ()Sym3

98/%33

98/%33

98/%33

2

دابچیز ()Db2

96/%72

98/%31

97/%5

3

کویفلت ()Coif3

%100

98/%36

99/%17

2

بای ارتوگونال ()Bior1.1

%100

98/%36

99/%17

2

بای ارتوگونال معکوس ()rbio1.1
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Table (6): Comparison of the methods used and the results obtained in identifying the ADHA patients in this work and some previous studies

جدول ( :)3مقایسه روشهای بهکار رفته و نتایج کسب شده در تشخیص بیماران  ADHDدر این مطالعه و بعضی از مطالعات گذشته
شماره مرجع

روشهای استفاده شده

دقت تشخیص

[]16

استفاده از بعد فرکتال هیگوچي تعمیم یافته ( ،)GHFDSضرایب مدل خودبازگشتي ( )ARو
چگالي طیف توان ( )PSDبههمراه ویژگيهای آماری بهعنوان ویژگيها و طبقه بند  SVMبا
توابع کرنل RBFو چندجملهای

97/14%

[]17

فیلترهای کانولوشني برای محاسبه ویژگيهای زماني و فیلترهای مکاني برای انتخاب کانال
بههمراه الگوریتم یادگیری عمیق EEGNet

83%

[]18

بعد فرکتال ،توان لیاپانوف و آنتروپي تقریب بهعنوان ویژگيها ،روشهای رابطه تقارن ورودی
دوگانه ( )DISRو بیشترین ارتباط کمترین افزونگي ( )mRMRبرای انتخاب ویژگيهای
مؤثرتر و شبکه عصبي  MLPبهعنوان طبقهبندیکننده

 92/28%و 93/65%

[]20

توان لیاپانوف ،بعد فرکتال ،بعد همبستگي و آنتروپيهای فازی و تقریب بهعنوان ویژگي،
روش  SVMبا تابع کرنل چندجملهای به عنوان طبقهبندیکننده

96/05%

مطالعه حاضر

ویژگيهای زماني (میانگین ،واریانس ،عبور از صفر و  )...در زیرباندهای سیگنالهای تجزیه
شده با تبدیل موجک بههمراه روش  PCAبرای کاهش ابعاد ویژگيها و روشهای  SVMبا
تابع کرنل  RBFو  kNNبهعنوان طبقهبندیکننده

بهترین دقت 99/17%

مطالعه انجام شده

ویژگيهایي که برای همه افراد شرکت کننده روند مشابهي داشتهاند را معرفي ميکنیم .به عبارت دیگر هدف آن است ویژگي
هایي را مشخص کنیم که درهمه افراد بیمار تغییر مشابهي در مقایسه با افراد سالم داشتهاند .برطبق نتایج ،ضرایب مدل AR
که در این مطالعه با مرتبه  p=5بهعنوان ویژگي مورد استفاده قرار گرف تند ،برای اکثریت افراد بیمار روند مشابهي در مقایسه با
افراد سالم داشتند .بنابراین از این ضرایب بهعنوان ویژگيهای بامفهوم در تعیین و ارزیابي روند اجرای درمان برای بیماران
 ADHDميتوان بهره گرفت.
 -4نتیجهگیری
در این مطالعه طراحي یک سیستم تشخیص الگو برای شناسایي بیماران  ADHDاز افراد سالم مورد توجه قرارگرفت .به این
منظور از ویژگيهای سیگنال  EEGتجزیه شده با اعمال تبدیل موجک بهره گرفتیم .برای هر زیرباند از ضرایب موجک ،ویژگي
های آماری و زماني محاسبه شدند .مجموعه ویژگي کاهش یافته با روش  PCAسپس برای آموزش سیستم طبقهبندی الگوهای
سیگنال  EEGبهکار رفت .با استفاده از روش طبقهبندی  SVMبا تابع کرنل  RBFو همچنین طبقهبند  kNNبا  k=3بهترین
دقتهای شناسایي بهترتیب برابر با  98/33درصد و  99/17درصد کسب شدند .نتایج بهدست آمده در مقایسه با مطالعات
گذشته که از روش های با پیچیدگي محاسباتي بیشتر استفاده کرده بودند ،قابل مالحظه است .همچنین با استفاده از ویژگي
ضرایب مدل  ARبرای زیرباندهای سیگنالهای تجزیه شده ،ميتوان درصورت اعمال درمان برای بیماران  ،ADHDتأثیرگذاری
آن را تعیین کرد .این مسأله بسیار حایز اهمیت است چرا که ميتواند برای انتخاب نوع درمان ،پیگیری روند درمان بیماران و
همچنین تعیین سودمندی آنها مفید باشد.
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