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 چكيده 

از این  %57صرع یكي از شایع ترین اختالالت نورولوژیك در انسان مي باشد كه حدود یك درصد از افراد بدان مبتال هستند كه 

سال گذشته متخصصین مغز و اعصاب بر این باور بوده اند  04بوسیله دارو یا اعمال جراحي كنترل مي شوند. نزدیك به  افراد

كه حمله صرعي فقط چند ثانیه قبل از نشانه هاي بالیني شروع مي گردد. اما پیشرفت هاي موجود در زمینه پیش بیني حمله 

كنند. توانایي پیش بیني حمالت صرعي مي تواند باعث كاهش استرس و  استفاده مي EEGصرع كه عموما از سیگنال هاي 

 بهبود كیفیت زندگي و ایمني بیمار باشد.

با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي امكان پیش بیني وقوع حمالت صرعي را با كمك گرفتن از ویژگیهاي  در این پژوهش

منظور طراحي یك مدل كارا براي پیش بیني وقوع حمالت صرع مورد بررسي قرار دهیم. به  EEGاستخراجي از سیگنال هاي 

دقیقه قبل از وقوع حمله را برش مي دهیم و بعد از پیش پردازش بر روي آنها با  01در ابتدا از سیگنالهاي موجود به اندازه 

ك از باندها  به استخراج هایي نظیر استفاده از فیلتر میان گذر باندهاي سیگنال را تفكیك كرده و در هر ی استفاده از روش

آنها را كم كرده PCA ویژگي مي پردازیم. به دلیل وجودافزونگي در تعداد ویژگي ها با استفاده از روشهاي كاهش بعد از جمله 

هاي برتر را جهت طبقه بندي كردن انتخاب مي كنیم. آموزش شبكه را انجام داده و در آخر با داده هایي به  از ویژگي %01و 

ز داده هاي استفاده شده در قسمت آموزش شبكه را تست مي كنیم. این عمل را صد بار انجام داده و در هر بار تست غیر ا

مي توان درصد خطا را یادداشت مي كنیم. با میانگین گرفتن از درصد خطاهایي كه در هر بار استفاده از شبكه بدست مي آید 

 بررسي كرد.صحت عملكرد شبكه در پیش بیني وقوع حمالت را 
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 مقدمه 

از این افراد  %57صرع یكي از شایعترین اختالالت عصبي است كه در حدود یك درصد از افراد بدان مبتال هستند كه بیماري 

ي یك چهارم باقي مانده از مبتالیان درمان خاصي تا كنون پیدا اما برا .به وسیله دارو یا اعمال جراحي مي تواند كنترل شود

 را خود كار مغز از قسمتي گوید مي كه ایست نشانه فقط بلكه نیست بیماري یك صرعنشده است. باید توجه داشته باشیم كه 

 میشود .، با این وجود در بیشتر مراجع از صرع به عنوان یك بیماري مغزي یاد دهد نمي انجام بخوبي همیشه
شوند كه این وضعیت باعث ایجاد صدماتي در بیمار و یا هستند، بعضي مواقع دچار حمالت ناگهاني ميدچار صرع افرادي كه 

 كه شود خطرناكي هاي موقعیت در شخص گرفتن قرار باعث تواند مي ناگهاني حمالت این وقوعحتي مرگ او خواهد شد. 

اغلب  حركتي كنترل ناگهاني رفتن دست از و هوشیاري در اختالل اینكه خاطر به اندازند. مخاطره به را زندگي بیمار حتي

 كیفیت و بهبود استرس كاهش باعث تواند مي صرعي حمالت پیشگویي توانایي دهند، مي رخ آگهي پیش نوع هیچ بدون

 از مثال طور به و باشد آماده آن وقوع براي تواند مي حداقل قبل از حمله زمان دانستن با بیمار .باشد بیمار ایمني و زندگي

 یا شلوغ خیابان یك اندازند)مانند به مخاطره است ممكن هم را شخص زندگي كه خطرناک هاي موقعیت در گرفتن قرار

 به سازد، پذیر امكان نیز را درمان از متنوعي هاي روش تواند حمله مي وقوع زمان از آگهي پیش عالوه به .كند دوري استخر(

 مي درمان شوند، مي دركي و عصبي جانبي اثرات باعث كه درازمدت در صورت پیوسته به دارویي درمان جاي به مثال عنوان

 .یابند كاهش دارد وجود حمله رخداد احتمال كه و ضروري الزم هاي زمان به تنها تواند

با بررسي حمالت ند، بسیاري از باششامل اطالعات بسیار مهمي از وضعیت مغز مي EEGهاي حال با توجه به این كه سیگنال

ها حتي براي چندین ثانیه براي پزشكان معالج مفید خواهد این سیگنالبررسي هستند. بنابراین پیش بیني ها قابل این سیگنال

هاي روند، شبكههاي حیاتي و صنعتي به كار ميها ازجمله سیگنالهاي رایج كه براي پردازش انواع سیگنالبود. یكي از الگوریتم

. شبكه هاي عصبي با توجه به توانایي هاي منحصر به فرد خود  به كمك علم پزشكي آمده اند و در عصبي مصنوعي هستند

مواردي كه این علم هنوز نتوانسته نارسایي هاي خود را به تنهایي بر طرف كند، كمك شایاني در رفع ناتوانایي هاي آن ارائه 

اطمینان و دقت پزشكان در تصمیم گیري هاي خود، ساخت وسایل پزشكي كاراتر از  مي دهند. كاهش هزینه ها، باالترین

جمله خدماتي است كه  شبكه هاي عصبي براي پزشكان انجام داده اند. شبكه هاي عصبي با توانایي قابل توجه آنها در استنتاج 

ي روشهایي كه آگاهي از آنها براي انسان و دیگر معاني از داده هاي پیچیده یا مبهم، مي تواند براي استخراج الگوها و شناسای

تكنیك هاي كامپیوتري بسیار پیچیده و دشوار است به كار گرفته شود. یك شبكه عصبي تربیت یافته میتواند به عنوان یك 

هاي مغز سیگنالبا بررسي  تحقیقدر این متخصص در مقوله اطالعاتي كه براي تجزیه و تحلیل به آن داده شده به حساب آید. 

  سعي برآن است تا بتوانیم به این مهم دست پیدا كنیم.( MLPانتشار)هاي عصبي پستوسط شبكه

این تحقیق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهیت تشریحي/ مدل سازي است. این مدل سازي از روش شبكه هاي عصبي 

مان نوار مغزي است ، وقوع حمله صرع پیش بیني ورودي كه ه صورت مي گیرد و بر اساس آن با استخراج ویژگي هاي متغیر

 مي شود.

 در ها تالش اولین. شدند گرفته خدمت به پیشگویي جهت در نیز زماني هاي سري پردازش هاي تكنیك حوزه، این در    

 دهه اوایل در  Ismadias  گروه هاي كار و ها فعالیت به حوزه این در غیرخطي هاي سیگنال پردازش هاي تكنیك معرفي زمینه

 EEG هاي  سیگنال روي بر سیستم آشوبي رفتار از شاخصي عنوان به لیاپانوف اعمال مولفه و بردن كار به با كه گردد برمي ۰۹

از  قبل دقیقه چندین سیگنال، آشوبناكي میزان در كاهشي توانستند ،(لغزان پنجره) پیشرو پنجره عمقي با استفاده از تكنیك 

 (.3112رند )السمیدیس و همكاران، آو بدست را حمله وقوع
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 به ها كار از این هیچكدام كه گفت توان مي صحت و دقت چون پیشگویي و تخمین ارزیابي هاي معیار گرفتن نظر در بدون

 كامل طور به واقعي هاي پیشگویي كاربرد براي را شده معرفي هاي معیار كارایي از كاملي ارزیابي توانستند نمي كامل صورت

 در پیشگویي براي ارزیابي هاي معیار چنین با معرفي نها آ در كه كرد اشاره هایي كار به توان مي دوره این از بعد. نندك بیان

 ها معیار بررسي مطالعات، از دسته این در همین براي. داشتند مطالعات خود بهتر ارزیابي در سعي خود، پیشنهادي هاي كار

 .شد آغاز كنترل هاي ادهعنوان د به صرعي غیر هاي داده برروي

 فیلترینگ را پس از اعمال  Moramman توسط  شده معرفي سنكرونیزاسیون معیار گروهش و 1چاوز نیز ۳۹۹۲ سال در     

 باند این فعالیت تنها حاوي هاي در داده را افت همین داد مي نشان كه كردند اعمال بتا باند فعالیت استخراج جهت میانگذر

اعمال   EEG استخراج شده از سیگنال هاي   EMD روي مولفه  بر را معیار این كمالي ۳۹۹۲ سال در .بود دشاه توان مي نیز

 زمینه این در موجود مختلف هاي معیار پیشگوي قابلیت بررسي در مختلف سعي هاي گروه ها، كار همین ادامه كرد . در

 فعالیت این توان مي كه بودند صرعي غیر و صرعي پیش هاي داده لقبا در ها معیار رفتار براي مقایسه ها كار این عمده. كردند

 دینامیكي(. معیاري پیچیدگي مطالعه براي معیاري) همبستگي بعد هایي مانند معیار. دانست بندي طبقه قالب رویكرد در را ها

 سلول بر مبتني هاي مدل گنال،سی ۲ انباشته انرژي انتخابي، خاص هاي كانال در لیاپانوف هاي مولفه همگرایي نرخ عنوان به

 این هاي داده بندي طبقه در كالس دو این بین تمایز در قابلیت خوبي توانستند مطالعات این در شده سازي شبیه عصبي هاي

 به عمدتا ها كار این شد اشاره نیز ابتدا در كه همانطور اما. دهند نشان را صرعي و غیر صرعي پیش هاي بازه یعني گروه دو

هاي  داده مورد در نه باشند، مطرح توانستند مي انتخابي و خاص كالس دو بین ها معیار این دهي قابلیت تمایز بررسي عنوان

 .پیشگویي واقعي حالت به نزدیك و پیوسته

 ایستا غیر و غیرخطي متغیره، چند سیگنال یك عنوان به EEG سیگنال شوند مي استفاده حوزه این در كه روشهایي همه در

 دو به بندي طبقه با و داده انجام صرعي EEG سیگنال روي بر كه هایي بررسي با Iasemidis 0991سال در. شود مي فرض

 همبستگي بعد و لیاپانوف مولفه بزرگترین مانند غیرخطي هاي سیستم آنالیز هاي معیار اعمال و حمله از پیش و حمله حالت

 غیرصرعي ناحیه در سیگنال كه است داده نشان نتایج. دارند هم به نسبت خوبي پذیري تفكیك حالت دو این كه داد نشان

 .(0991است )یاسمیدیز و همكاران،  صرعي پیش زمان در سیگنال از تر آشوبي

 با تنها معرفي شده هاي معیار هاي یافته و نتایج كه میدادند نشان همگي مطالعات این ، موارد این همه گرفتن نظر در با      

 پیشگویي در الگوریتم موفقیت عملي از معیاري تواند نمي هیچگاه شده انتخاب و خاص هاي داده سري یك وير بر اعمال

 دسترسي در اخیر هاي پیشرفت با تنها نیز این مهم. باشد شده انتخاب غیر و وسیع هاي داده روي بر تر واقعي شرایط با هایي

 EEG از  كاملتري بسیار هاي داده كه سازد مي قادر را صرع كه مراكز است شده ممكن باال بسیار وحجم زمان با هاي داده به

 كامل ثبت كند . صورت به را جراحي اعمال از قبل

 در صرعي پیشگویي حمالت كارگاه اولین براي كه را خود تحقیقات از سري یك نتایج مختلف، هاي گروه ۳۹۹۲ سال در    

 روي بر مختلف هاي گروه هاي مقایسه كار نیز كارگاه این هدف. كردند تشرمن را بودند آورده بدست بن شهر در ۳۹۹۳ سال

 حكایت نیز ها كار سري این نتیجه. بود یكدیگر مختلف با پیشنهادي هاي روش و ها الگوریتم مقایسه منظور به واحد هاي داده

 در( شود مي استفاده نها آ در ثبت لكانا چندین اطالعات متغیره ) معیارهایي كه همزمان چند یا دو هاي معیار برتري از

 .بود( سیگنال ثبت كانال یك تنها اطالعات پردازش بر مبتني معیارهاي) تك متغیره هاي ضعیف معیار عملكرد با مقایسه

 و هاي خطي روش اكثر روي بر وسیعي بررسي شد، منتشر و گروهش  Morraman توسط  كه تري جامع مطالعه در     

 قابلیت دیدگاه از ها بررسي این. شد انجام یكدیگر با نتایج مقایسه منظور به كاناله چند و كاناله تك رهايمعیا شامل غیرخطي

                                                           
1 Chavez 
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 با واقعي حمله آغاز هاي زمان ها آن در كه  جانشین هاي داده قبال در عملكرد بررسي از استفاده با نیز ها الگوریتم پیشگویي

 صورت به حمله به مربوط هاي بازه جایگزین، هاي تولید داده براي. شد نجاما نیز میشدند، جایگزین تصادفي الگوریتم یك

 مربوط نتایج از واقعي هاي داده براي معنیداري صورت به نتایج كه در صورتي. گیرند مي قرار صرعي غیر هاي بازه بین تصادفي

 توان اینصورت مي در باشد بیشتر ،است شده انتخاب تصادفي صورت به  حمالت آغاز هاي كه زمان جایگزین هاي داده به

 (.3112بر عملكرد معیار دانست )كراوز و همكاران، تاییدي

Neitherhofer   ولتراي یك سیستم با سیگنال مدلسازي از استفاده با صرعي حمالت پیشگویي براي جدیدي روش نیز 

 شده محاسبه پیشگویي گین. اند بدست آمده   RLSالگوریتم  از استفاده با سیستم پارامترهاي آن در كه است كرده سوم مرتبه

 به حمله تشخیص براي تنها تواند مي كه دارد مقدار بیشتري حمله زمان در و شده كم سرعت به حمله از قبل اندكي زمان در

 صورت به معیار. است شده نامیده ولترا سیستم "غیرخطي قسمت" است كه شده تعریف دیگري معیار همین براي. رود كار

 تغییر معیار این است كه شده داده نشان و است شده تعریف خطي هاي هسته سوي به هاي غیرخطي هسته انشعاب یا واگرایي

 اند توانسته كه است شده اعمال بیمار ۴ هاي سطحي ثبت روي بر معیار. دارد صرع حمله از قبل دقیقه چند و واضحي مشخص

 (.2002كنند)نیدرهوفر، سونا و تزالف،  پیشگویي را حمله وقوع مورد ۶ از مورد ۲ در

Mormman   فاز كار تخمین این در. است كرده استفاده بیني پیش براي فاز همبستگي میانگین معیار از ۳۹۹۹ سال در 

. است شده تعریف الكترود بین دو فاز همبستگي براي كمي معیاري و شده انجام Hilbertهیلبرت  تبدیل از استفاده با اي لحظه

 .(2442كرد )مورامان و همكاران،  خواهیم صحبت ویژگي این مورد در تفصیل به یها ویژگ معرفي قسمت در

Quyen   لحظه هر در معیار كرد كه این استفاده سیگنال مختلف هاي بازه رفتار مقایسه براي دینامیكي شباهت معیار ازنیز 

 كارهاي در نیز معیار این نتایج. شود مي مقایسه میشود انتخاب غیرصرعي هاي بازه از كه مرجع دینامیكي با سیگنال دینامیك

 (.3111است )كواین و همكاران،  گرفته قرار مورد بررسي مختلفي

معرفي شده است ،  lileyممقانیان موفق به معرفي معیار جدیدي شد كه این معیار بر اساس مدل دینامیكي  3119در سال     

مغز در تغییر حالت از حالت غیر صرعي به حالت پیش صرعي است كه با استفاده از تخمین  كه در آن هدف تعقیب تغییر رفتار

صورت میپذیرد كه احتمال تغییر آنها میرود. این مدل كه از پایه فیزیولوژیك قوي برخوردار است   lileyپارامترهایي در مدل 

مقادیر دو پارامتر مشكوک به تغییر در  Particle filter مدلي را تشكیل میدهد كه در آن با استفاده از معادالت كالمن و روش

مدل در طول زمان تخمین زده میشوند. تغییرات این دو پارامتر در طول زمان اطالعات مفیدي از تغییر حالت مغز را داراست 

 (.0211كه میتواند به منظور پیشگویي حمالت صرعي مورد استفاده قرار بگیرد )ممقانیان، 

 

 

 

 

 يق روش تحق

حاوي حمالت صرعي و غیرصرعي نیاز است ، به  EEGبه سیگنال هاي  ژوهشجهت پیش بیني حمالت صرعي در این پ

 استفاده شده در این پروژه و نحوه اعمال فیلتر به آن شرح داده میشود .   2همین جهت در ابتدا  دیتابیس 
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 پايگاه داده 

 به ها آن از كمي تعداد .كنند مي فعالیت صرعي حمالت وقوع زمان بیني پیش زمینه در دنیا سراسر در زیادي هاي گروه      

 از .كنند فراهم را خود ویژه داده پایگاه اند اي توانسته جمجمه درون EEGهاي  سیگنال ثبت براي الزم امكانات داشتن علت

 از زیادي حجم EEG ثبت با كه كرد اشاره آلمان كشور فریدبورگ پزشكي دانشگاه علوم صرع واحد به توان مي مراكز این جمله

 حمله زمان بیني پیش زمینه در پژوهش براي مناسبي داده پایگاه  صرعي، بیماران از اي هاي درون جمجمه سیگنال

 این در را ه اي گسترد فریدبورگ تحقیقات دانشگاه داده مدلسازي و تحلیل مركز كمك با واحد این فراهم كرده است..صرع

 به توجه با همچنین و مذكور داده پایگاه آوري مناسب جمع نحوه و حجم به توجه با حاضر، تحقیق در .ه اند كرد آغاز زمینه

 استفاده مورد موسسه این توسط شده ثبت هاي داده است، یافته انتشار داده مجموعه  این اساس بر كه متعددي معتبر مقاالت

مي باشد كه به صورت تهاجمي  بیمار مبتال به صرع كانوني 30وط به مرب EEGاین دیتابیس شامل سیگنالهاي گیرد.  مي قرار

ثبت گردیده اند. این دسته از انوع صرع از یك كانون در مغز شروع شده و سپس به نواحي دیگر انتشار مي یابند و در دسته 

ركز صرع بیمارستان حمله هاي صرعي بخشي قرار مي گیرند. این داده ها در حین مانیتورینگ صرع، قبل از عمل در م

بیمار در   1بیمار در ساختارهاي نئوكورتیكال مغز ، در  00دانشگاهي فریبورگ آلمان ثبت شده اند. كانون صرع در 

بیمار این كانون در هر دو ناحیه قرار دارد. به منظور داشتن نرخ سیگنال به نویز باال، آرتیفكت كمتر و  3هیپوكمپوس، و در 

و عمقي مورد بررسي قرار گرفته اند. سیگنال  intracranial grid ،stripز نواحي كانوني، الكترودهاي همچنین ثبت مستقیم ا

EEG  ( توسط سیستمNeurofile NT digital video EEG system )031  و مبدل آنالوگ  هرتز352كاناله با نرخ نمونه برداري

 و یا میان گذر به آن اعمال نشده است. 3ر میان نگذربیتي ثبت شده است. فیلت 02به دیجیتال 

 51شامل حمالت صرع و حداقل   ictalوجود دارد كه داده هاي  interictalو  ictalبراي هر بیمار مجموعه داده هاي       

 ساعت مي باشند. 32بدون فعالیت صرعي به مدت حداقل  EEGشامل  interictalمي باشند. داده هاي    pre-ictalدقیقه داده 

كه  interictalساعت وجود دارد. براي بقیه بیماران داده هاي  32پیوسته با طول  interictalبیمار ثبتهاي  02حداقل براي 

ساعت موجود  32شده اند تا براي هر بیمار حداقل سیگنالي با طول  مي باشد به یكدیگر متصل ساعت 32طول آنها كمتر از 

 باشد.

 

 ف نويزو حذ EEGپيش پردازش سيگنال  -

همانطور كه در معرفي دیتابیس شرح داده شد ، هیچ گونه فیلتري به این مجموعه اعمال نشده است و همچنین كلیه     

درجه دو    4با پاسخ ضربه نامحدود  هرتز برق شهر هستند ، لذا جهت حذف نویز از فیلتر میان نگذر  51سیگنال ها حاوي نویز 

 استفاده شده است . 51و فركانس قطع  25با فاكتور كیفي
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  EEGتفكيك باندهاي  -         

كه در  EEGرا از سیگنالهاي  High betaو  Alpha ،Theta  ،Betaفیلتر میان گذر براي هر كانال باندهاي   0با استفاده از   -

 مرحله قبل آنها را به صورت سیگنال هاي مطلوب در آوردیم، جدا مي كنیم.

 ن گذرفيلتر ميا  -          

دهد. گذراند و فركانسهاي خارج از آن محدوده را عبور نميمحدوده خاصي را مي فركانسهايگذر دستگاهي است كه فیلتر میان

هرتز و  02-33فركانسهاي  Betaهرتز، باند  1-02فركانسهاي   Alphaباند  هرتز، 2-7فركانسهاي  Thetaبراي جداسازي باند  

 هرتز  از فیلتر عبور مي كنند. 33-21فركانسهاي  High betaباند 

 

 EEGاستخراج ويژگي از هر يك از باندهاي سيگنال  -        

هاي عصبي و ... است، بدیهي استت ا، مانند شبكههكنندهبنديبا توجه به اینكه هدف اصلي در این تحقیق استفاده از انواع طبقه

تواند ترین نوع ورودي كه ميهاست. سادهكنندهبندي طبقههاي این تحقیق شامل تعیین ورودي هايترین بخشكه یكي از مهم

رابر با طول هر در اینجا مطرح شود، خود سري زماني سیگنال است كه با توجه به دادگان موجود، حداقل بعد بردار ورودي، كه ب

اي چتون شتبكه عصتبي كنندهبنديباشد. چنین بعدي براي بردار ورودي به طبقه 051ثبت است، باید برابر با عددي بیشتر از 

ترین ورودي ممكن هم نباشد و شود در حالیكه ممكن است بهینهباعث پیچیده شدن ساختار شبكه و حجم باالي محاسبات مي

 كننده تاثیر بسیاري دارد.بنديو ... باشد كه در صحت عملكرد طبقه 5نگيمتاثر از مسائلي چون افزو

هتاي زماني)نقتاطي در نزدیكتي كننتده، یكتي از راههتا انتختاب بهتترین نمونتهبنتديلذا براي انتخاب بهترین ورودي به طبقته

دارد، استتخراج ویژگتي از ستیگنال  باشند(. از جمله دیگر راههایي كه به این منظور وجود P300ثانیه كه محل بروز میلي211

EEG هتاي مناستب، و وارد كردن این بردار ویژگي به عنوان ورودي به شبكه عصبي استت  چراكته در صتورت انتختاب ویژگتي

 (.0تر خواهد بود)شكلفضاي ویژگي سادهجداسازي فضاي ورودي در 

-هتاي زمتاني، فركانستي، زمتانده است  مانند ویژگيهاي گوناگوني تاكنون استفاده شاز ویژگي EEGبندي سیگنال براي طبقه

اند، فركانس داراي بیشترین مورد استفاده بوده-هاي زمانهاي آشوبگونه و ... كه در این بین ویژگي، ویژگيARفركانس، ضرایب 

 چراكه داراي دقت مناسبي هم در حوزه زمان و هم در حوزه فركانس در كنار هم هستند.

 

 يهاي زمانويژگي  -

تواند در خود داشته باشد، طبیعي است كه وجتود و یتا مي ERPرا به همراه  EEGبا توجه به اینكه سري زماني موجود سیگنال 

تواند بروز تواند بر روي شكل موج این سري زماني تاثیرگذار باشد. از جمله این تاثیرات ميمي P300عدم وجود مولفه شناختي 

اي كه عمدتا متورد هاي زمانيتوان از آن به عنوان ویژگي تلقي كرد. لذا ویژگياشد كه نوعا ميهاي مثبت و یامنفي ببرخي پیك

هاي متتوالي ها، فاصله بین قله، زمان بروز قله6هاشوند  مانند مقدار قلهگیرند بر اساس چنین اصولي انتخاب مياستفاده قرار مي
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توانتد بته شود كته متياي از سیگنال حوزه زمان استخراج ميارامترهاي آماريهایي مشابه. البته در بسیاري از موارد، پو ویژگي

 عنوان ویژگي انتخاب شود، مانند واریانس و همبستگي با یك سیگنال معین. 

 

هاي فركانسيويژگي -  

سیگنال در یتك شود كه یك دهنده نرخ تغییرات در سیگنال هستند و در آنها نشان داده ميهاي فركانسي در واقع نشانویژگي

 محدوده فركانسي خاص، در هر فركانس این بازه داراي چه شدت و مقداري است. 

-شود. با توجه به اینكه مولفههایي مانند تبدیل فوریه استفاده ميبراي رسیدن از سیگنال حوزه زمان به حوزه فركانس، از روش

هتاي مطلتوب آنهتایي دهند، طبیعي است كه ویژگيي ميمعموال در محدوده فركانسي پایین رو EEGهاي شناختي موجود در 

تواند به مفهتوم وجتود و دهند و تقویت و تضعیف این محدوده فركانسي ميخواهند بود كه در محدوده فركانسي پایین روي مي

ه داراي شود، محتواي فركانسي سیگنال براي حتالتي كتدیده مي 3تلقي شود. همانطوریكه در شكل P300یا عدم وجود مولفه 

باشد، داراي پهناي باند كمتر ولي محتواي بیشتر در فركانس پایین است  به عبارتي محتتواي فركانستي  P300مولفه شناختي 

 هتايدارد. لذا از جمله ویژگتي P300پهناي كمتر ولي مقدار بیشینه بیشتري در قیاس با حالت بدون  P300براي حالت داراي 

مورد توجه قرار گیرد، پهناي باند، ماكزیمم طیف توان، فركانس شامل این ماكزیمم و مقتدار  جا تواند در ایناي كه ميفركانسي

 باشد.میانگین طیف توان در یك محدوده خاص فركانسي مي

 

 

فركانس-هاي زمانويژگي -   

ل فوریه با توجه بته ذكر شد، استفاده از تبدی EEGاز  ERPو براي استخراج شكل موج سیگنال  قبلهاي قسمتهمانطوریكه در 

كننده هستند، حستاس نیستت، بسیار تعیین P300اینكه به پارامترهایي مانند تاخیر و یا موارد مشابه كه در آنالیز آشكارسازي 

هتایي مثتل تبتدیل ویولتت كته داراي دقتت تواند روشي مناسب براي استخراج ویژگي باشد. لذا استفاده از روشبه تنهایي نمي

باشد، پیشنهاد شد، كه با توجه به خواص گفته شده دیده شتد كته روشتي ظر زمان و هم از نظر فركانس     ميمناسبي هم از ن

تتوان قدرتمند در این كاربرد بود. با توجه به كارآیي خوب ویولت در این حوزه بدیهي است كه یكي از كاربردهاي دیگري كه مي

-هتاي زمتانشتده، ویژگتيهاي استخراجاستخراج ویژگي است كه نوعا ویژگي از ویولت در آن استفاده كرد، استفاده از آن براي

 فركانس خواهند بود. 

و  Skewnessاز ویژگي هاي زماني استفاده كردیم و از روي دامنته ستیگنال تتوان ، میتانگین ، واریتانس ،  ژوهشاما ما در این پ

Kurtosis   این پنج ویژگي را به صورت جداگانه براي هر باند فركانستي و را به عنوان پنج ویژگي شناخته شده محاسبه كردیم و

 .كانال استفاده كردیم  031هر 
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 : يافته ها

مي باشند، ولي قادر به  مدل هاي هوشمند، شبكه هاي عصبي و مدل هاي فازي عصبي در افق پیش بیني كوتاه بسیار دقیق

پیش بیني افق هاي طوالني توسط این مدل ها  نیستند. بنابراین EEGیادگیري روند اصلي و شبه تناوبي سري زماني سیگنال 

غیر قابل استفاده مي باشد. در این پروژه با استفاده از مدلسازي شبكه هاي عصبي به پیش بیني وقوع حمالت صرع پرداختیم. 

بیني وقوع حمله صرع ،كارا بودن آنها را در پیش  SVMو  MLP ،KNNبا به دست آوردن میزان صحت داده ها در سه شبكه 

 .بررسي مي كنیم

 الگویي آن از بعد مدتي و صرع حمله هنگام حمله، از قبل حمله، بدون نهاي زما در EEGسیگنال  از شده بررسي ویژگیهاي

 به .گردد پذیر امكان امري صرع حمله بیني پیش كه شود مي موجب EEGسیگنال  الگومندي اختیار مي كنند. همین مشخص

 از ویژگیهایي یا و ویژگي بایست مي حمله صرعي رخداد احتمال افزایش اعالم جهت كارا سیستمي طراحي ايبر كلي طور

 تغییر با ترتیب بدین دهد. نشان را توجهي قابل تفاوت صرع حمله و بدون حمله از قبل حالت میان كه كرد مطرح را سیگنال

با بررسي  .دهد مي صرعي فرد به را الزم پیغام شده طراحي سیستم حمله از قبل حالت به بدون حمله حالت از مغز حالت

ویژگیهاي استخراج شده مربوط به سیگنال ها و استفاده از آنها به عنوان ورودي شبكه عصبي و تعیین میزان صحت هر یك از 

ه خوبي تفكیك پذیر طبقه بندي كننده ها مي توان متوجه شد كه حاالت مغزي فرد بیمار پیش از وقوع حمله و در هنگام آن ب

است و با اطمینان بیشتري مي توان قدرت هر طبقه بندي كننده را در میزان صحت پیش بیني وقوع حمله صرع بررسي نمود. 

همچنین تحقیقات مختلف در زمینه پیش بیني حمالت نشان مي دهد كه وقوع حمله آني نبوده و از همین رو با بررسي حاالت 

 ع آنرا  پیش بیني نمود. پیش از حمله مي توان وقو

 

نشان داده شده است. در این  0بار بر زدن داده هاي موجود بدست آمده در جدول  011نتایج مربوط به میانگین صحت كه از 

و با مشاهده نتایج و مقایسه مي كنیم  SVMو همچنین  KNNبدست آوردیم را با روش  MLPجا ما درصد صحتي كه در روش 

در پیش بیني وقوع حمله صرع بیشتر  MLPملكرد سه طبقه بندي كننده متوجه مي شویم كه كارایي مقایسه درصد صحت ع

 از دو تاي دیگر مي باشد. 

مشاهده مي كنیم میزان افق دید با درصد صحت در طبقه بندي كننده ها نستبت عكتس دارد بتدین  1همانگونه كه در جدول 

م درصد صحت پیش بیني وقوع حمله صرع كمتر مي شود یعني میتزان خطتا در گونه كه هرچه افق دید را بیشتر در نظر بگیری

نتایج حاصتل از  7و  0، 3پیش بیني وقوع حمله بیشتر مي شود و نمي توان به اینگونه پیش بیني ها اطمینان داشت. در شكل 

 بر زدن داده ها و میزان صحت آنها در طبقه بندي كننده هاي مختلف نمایش داده شده است. 
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  نمودارها  و ها شكل ،ولاجد

 

 

 است Fبه فضاي  Xدهنده استفاده از يك نگاشت از فضاي : شكل، نشان1شكل
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 ، P300(سيگنال حوزه زمان بدون c، )P300( سيگنال حوزه زمان داراي a: )2شكل
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يافق پیش بین SVM KNN MLP توضیحات  

MLP>SVM>KNN 72.7742 

 

68.1070 

 

73.3999 

 

دقیقه 5  

MLP>SVM>KNN 62.6853 

 

57.5471 

 

64.0508 

 

دقیقه 01  

 

نتايج مربوط به ميانگين صحت -1جدول   

 

 

خروجي  3شكل   MLP  بعد از بر زدن 
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خروجي  4شكل   KNN بعداز بر زدن    

 

 

خروجي  5شكل   SVM   بعد از بر زدن 

 

 

  گيريحث و نتيجهب
در ابتدا روش ها و معیارهاي مختلفي كه توانسته اند در كارهاي جدیدتر به نتایج قابل قبول و بهتري دست یابند،  مقالهدر این 

انتخاب شده و مورد ارزیابي قرار گرفته آورده شده است و بعد از آن مدلسازي با شبكه عصبي را بیان نموده و به بررسي نتایج 

 مي توان چنین گفت: یافته هاي پژوهشسه نوع متفاوت از طبقه بندي كننده ها پرداختیم. بر اساس  حاصل از

  استفاده از طبقه بندي كننده هاي مختلف بر عملكرد سیستم تاثیر به سزایي مي گذارد و درصد صحت و درستي آنها

شده و ویژگیهاي استخراجي از سیگنال ها نسبت به هم متفاوت مي باشد كه در این پروژه با بررسیهاي انجام گرفته 

 قابل اطمینان تر مي باشد. %50پیش بیني وقوع حمله تا كننده دیگر در نسبت به دو طبقه بندي  MLPشبكه 

   یكي از مسائل مهم در پیش بیني وقوع حمالت صرعي شناسایي و استخراج ویژگي هایي است كه تفكیك پذیري

الت پیش از حمله و حالت حمله ایجاد نموده تا با استفاده از تعداد محدودي ویژگي زیادي را در میان حالت نرمال، ح

 بتوان حاالت مختلف مغزي بیمار را مشخص نمود. 

  در ها طبقه بندي كننده سازي و پیاده طراحي در كه مشكالتي و استخراجي هاي ویژگي بردار باالي بعد به توجه با 

 نیز اخیر سالیان در شود. مي برخوردار بسزایي اهمیت از ها داده كاهش بعد د،آین مي بوجود باال بعد با فضاهایي

است كه در این پروژه ما از آنالیز مولفه  شده ارائه آن اولیه ساختار حفظ با داده بعد كاهش توانمند در هایي روش

 استفاده كردیم.PCA هاي اصلي 

 ي تك تك كانالها، باعث بهبود عملكرد شبكه مي شود.باال بودن نتایج حاصل از استخراج ویژگي از سیگنالها 
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  فیلتر میان گذر براي جداسازي كانالها نسبت به استفاده از سایر روشها مناسب تر است چون عددهاي  0استفاده از

 به دست آمده براي میزان سیگنال در هر كانال بیشتر به عددهاي موجود در علم فیزیك و كتابها نزدیكتر است.

 

 

 

 بع انتهای مقاله: منا

و كاربرد آن  بررسي روشهاي مختلف تخمین بي نظمي در سریهاي زماني آشوبي ،1311. علي مطیع نصرآبادي . وامیدوارنیا ، امیر حسین

 ،گزارش پژوهشي ، دانشگاه شاهد EEGدر پیش بیني صرع از روي سیگنال 

 انتشارات جعفريهران، ت بیماري هاي مغز و اعصاب و عضالت، ،1313سلطان زاده، اكبر، 
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