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 بهبود طبقهبندی، هدف اصییلی این مقاله. میپردازیمEEG  در این مقاله به ارائه روشییی دومرحلهای برای بهبود دقت طبقهبندی سیییگنا:چکیده
 در این راستا یک طبقهبند ترکیبی مبتنی بر قوانین جبر بو و الگوریتم ژنتیک ارائه شده است.تصورات حرکتی نشأت گرفته از سیگنا مغز است
فرکانس ا ستفاده میکند که شامل شاخصهای آماری و غیرآماری بهد ست- از ویژگیهای حوزه زمان،EEG که برای ا ستخراج ویژگی از سیگنا
 در مرحله او یک مجموعه از درختهای ت صمیم با خطاهای متفاوت، در این مقاله برای بهبود نتایج طبقهبندی.آمده از تبدیل ب سته موجک ا ست
ایجاد می شوند سپس با ا ستفاده از الگوریتم ژنتیک این درختها هرس شده و ارتفاع آنها کاهش مییابد و ویژگیهای ا ستخراج شده به طبقهبند
 در مرحله دوم با ا ستفاده از الگوریتم ژنتیک قاعده ترکیب بهینه برای ترکیب نتایج طبقهبندها.درخت ت صمیم بهعنوان طبقهبند پایه داده می شود
BCI Competition  برای دادههای موردنیاز از نسخه دوم مجموعه دادههای. قاعده ترکیب بر اساس قوانین جبر بو ارائه شده است.بهدست میآید
 را به همراه داشته است که بهنسبت روشهای موجود در%31/73  نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی دقت.و مجموعه داده سوم استفاده شده است
. عملکرد بهتری را داشته است%1/73 ،EEG طبقهبندی سیگنا
. تبدیل موجک، الگوریتم ژنتیک،  جبر بو، ترکیب طبقه بندها، رابط مغز و کامپیوتر:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper we present a two-step method to improve classification accuracy of EEG signal. The main objective of this
paper is to improve the classification of motor imagery derived from brain signals. In this regard a hybrid classifier based on Boolean
rules and genetic algorithm is presented that uses the features of time-frequency domains for feature extraction of EEG signal which
contains statistical and non-statistical indicators obtained from the wavelet packet transform. In this paper in order to improve the
classification results, in the first step a set of classifiers with different errors is created. At this point the extracted features are given to
the decision tree classifier as base classifier. In the second step using genetic algorithms, optimal combination rule to combine the
results of the classifiers is obtained. Combination rule is proposed according to the Boolean rules. For required data, third data set from
second version of BCI competition data sets is used. Implementation results of the proposed method have shown accuracy of 96.43%
which compared to the existing methods in EEG signal classification, have 6.43% better performance.
Keywords: Brain-computer interface, classifiers combination, boolean algebra, genetic algorithm, wavelet transform.
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 .6در سطح طبقهبندها :هر طبقهبند قادر به بازشناسی بخشی از

 -1مقدمه
الگوریتمهای طبقهبندی در حقیقت یک جستجوی محلی برای یافتن
الگوی بهینه بازشناسی کالسهای یک مجموعه است .ازآنجاکه طبقه
بندها در یک فرآیند یادگیری بر اساس دادههای آموزشی ساخته
میشوند امکان آن وجود دارد که در فضای یادگیری در کمینههای محلی
گرفتار شوند .بههمین دلیل ایده ترکیب طبقهبندها ارائه شده است .در
ترکیب طبقهبندها ،هر طبقهبندی با توجه به پارامترهای یادگیری
متفاوت ،به پاسخهای متنوعی برای مسئله میرسد و با ترکیب جوابها،
دقت طبقهبندها افزایش مییابد .روشهای متفاوتی برای ترکیب طبقه
بندها ارائه شده است که ازجمله آنها میتوان به روش بیشینه ،کمینه،
میانگینگیری ،رأی اکثریت ،رأیگیری وزندار و  ...اشاره کرد .یکی از
نکات مهم در ترکیب طبقهبندها این است که بتوان یک چارچوب ریاضی
مناسب برای قاعده ترکیب ایجاد کرد تا از طریق آن بتوان از نقاط قوت
طبقهبندها استفاده کرده و نقاط ضعف آنها را نادیده گرفت .در این
مقاله یک روش منطقی برای ترکیب طبقهبندها ارائه شده است.
پیادهسازی روش فوق بر روی دادههای سیگنا مغز در کاربرد ،1BCI
صورت گرفته است.
 BCIرو شی ا ست که به پژوه شگران اجازه میدهد با ا ستفاده از
سیییگنا  2EEGفضییای پیرامون را از طریق رایانه کنتر کنند [.]2 ،6
طبقهبندی  BCIبهدلیل ماهیت غیرایسیییتا بودن سییییگنا مغز یکی از
کارهای دشییوار در طبقهبندی دادهها اسییت .بههمین دلیل برای نشییان
دادن قابلیتهای ترکیب منطقی طبقهبندها انتخاب شییده اسییتBCI .
کاربرد های فراوانی دارد که ازجم له آن ها میتوان به کاربرد آن در
برنامههای علوم شییناختی ،کنتر اجزای رباتیک ،توانبخشییی بیماران
حرکتی که از طریق آ سیبهای نخاعی ،سکته مغزی ،ت شخیص بیماری
صرع [ ،]3بیماری ام اس و زائدههای مغزی دیگر که حس حرکتی اندام
خود را ازدسییت دادهاند؛ اشییاره کرد [ .]1 ،7یکی از مفاهیم مغز که در
کاربردهای  BCIب سیار مورد توجه قرار دارد ،ت صور حرکتی 3ا ست .در
سی ستم  BCIمبتنی بر ت صور حرکتی از شخص خوا سته می شود که
ت صور کند ع ضوی از بدن خود را حرکت میدهد .ت صور حرکت شامل
همان فعالیت عملکردی و ناحیهای مغز اسییت و دارای الگویی مشییابه با
دامنهای ضعیفتر بهنسبت انجام حرکت واقعی است [ .]1درنتیجه تصور
حرکتی بهصییورت مرتبط با یک رویداد در برخی از کانا های سیییگنا
 ،EEGاین سییگنا ها کاهش یافته و بعد از تصییور حرکتی دوباره ایجاد
میشییوند که به این رخدادها به ترتیب  ERDو  ERSمیگویند .در این
مقاله از نسخه دوم مجموعه دادههای  BCI Competitionاستفاده شده
اسییت .این دادهها شییامل  217نمونه از سیییگنا های  EEGاسییت که
به صورت ت صادفی ،ت صور حرکت د ست چپ و را ست را شامل می شود.
این سیگنا ها در سه کانا  C4 ،C3و  Czثبت شده است [.]4
در تمام روشهای ترکیب ،تنوع بین طبقهبندها یکی از شرایط الزم
برای موفقیت ترکیب است .ایجاد این گوناگونی در ترکیب طبقهبندها در
سه سطح زیر قابلتعریف است:
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الگوهاست و هیچ طبقهبندی قادر به تشخیص صحیح همه الگوها در
تمام شرایط نیست و ترکیب چند طبقهبند باعث افزایش درصد
بازشناسی میشود.
 .2در سطح دادههای آموزشی :ویژگیهای متفاوت استخراجشده در
الگوریتمهای طبقهبندی میتوانند نمایی متفاوت از الگوها ایجاد کنند.
هرکدام از این دادهها حاوی اطالعات مفید بازشناسی هستند ،بهعنوان
مثا

استفاده از ویژگیهای مکان مشخصه ،ویژگیهای خطی و

ویژگیهای ناحیهای باعث بهبود تشخیص ارقام دستنویس فارسی
میشود.
 .3در سطح ویژگی :میتوان هر طبقهبند را با بخشی از بردار ویژگی
اصلی آموزش داد و هر طبقهبند با بردارهای کوچکتر آموزش داده
میشود و طبقهبند نهایی با ترکیب نتایج این طبقهبندها صورت
میگیرد[.]1
روش طبقهبندی تأثیری مستقیم بر روی عملکرد سیستم  BCIدارد؛
بنابراین هرگونه بهبود آن میتواند موجب بهبود در نتیجه نهایی شود.
در مورد طبقهبندی سیگنا

 EEGروشهای ترکیبی بهنسبت

طبقهبندهای تکی کارایی باالتری دارند .روشهای ترکیبی با تقسیم
فضای ویژگی بین طبقهبندها و ایجاد ارتباط بینآنها نتایج بهتری را به
همراه داشته است .برای طبقهبندی و پردازش سیگنا  EEGروشهای
زیادی استفاده شده است که در این میان میتوان به روشهای چون
روش بردار ماشین پشتیبان [،]66[ AdaBoost ،]67[ Bagging ،]3
روش رأیگیری [ ،]63 ،62روش رأیگیری وزندار [ ،]67و ترکیب
شبکههای عصبی اشاره کرد [.]61 ،63
با توجه به نیازمندیهای مسئله ،قاعده ترکیب بهگونهای انتخاب
میشود که نرخ بازشناسی سیستم ترکیب طبقهبندها بیشینه باشد اما
در تمام روشهای ذکرشده زمانی که طبقهبند قوی یک نمونه را غلط
تشخیص میدهد پاسخ صحیح نهایی در خروجی طبقهبندهای پایه در
اقلیت قرار داشته باشد و تشخیص غلط در اکثریت باشد ،خروجی نهایی
تشخیص غلط را بهعنوان خروجی نهایی ترکیب ارائه میدهد اما روش
پیشنهادشده با استفاده از جبر بو انتقا خطای طبقهبند قوی به
خروجی نهایی را به حداقل میرساند ،همچنین پاسخ صحیح
طبقهبندهای ضعیف که در روشهای گذشته تحت تأثیر خطای طبقهبند
قوی ،نادیده گرفته میشد را میتوان در خروجی نهایی ترکیب
طبقهبندها در نظر گرفت.
در ادامه این مقاله ،در بخش  2روش فیلترینگ سیگنا برای
پیشپردازش تشریح شده است .در بخش  ،3روش استخراج ویژگی مورد
استفاده برای سیگنا  EEGبیان شده است .بخش 7طبقهبند درخت
تصمیم و چگونگی هرس آن را بیان میکند و در بخش  ،1روش ترکیب
منطقی پیشنهادی ارائه شده است و در دو بخش آخر نتایج بهدست آمده
بررسی میشوند.
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 -2پیشپردازش
با توجه به ماهیت سیگنا  EEGو نویزپذیری باالی آن ،در گام
پیشپردازش برای کاهش تأثیر نویز و بهبود سیگنا  ،فیلترینگ الزم بر
روی آن انجام گیرد [ .]61 ،63برای آمادهسازی سیگنا اصلی از هر
کانا برای استخراج ویژگی ،ابتدا از زمان  t=7تا  t=3انتخاب میشود.
سپس بخشی از سیگنا که در آن تصور حرکتی رخ میدهد انتخاب
میشود که شامل موج  βو  µاست .در سیگنا  ،EEGنرخ تغییرات موج
 βبین 63تا  36هرتز است و دامنه آن در یک محدوده ولتاژ پایین بین
 1تا  36میکروولت تغییر میکند .موج  βاغلب در هنگام تفکر فعا ،
توجه دقیق ،تمرکز روی جهان خارجی یا حل مسائل مشکل ظاهر
میشود .فرکانسهای نزدیک 16هرتز نیز میتواند در هنگام فعالیت
مغزی شدید در این باند ظاهر شود .موج  ،µامواج غیرارادی در سیگنا
 EEGهستند که در محدوده فرکانسی  1-62هرتز ظاهر میشوند .این
امواج مربوط به فعالیتهای حرکتی هستند که با حرکت یا تصور به
حرکت ،کاهش پیدا میکنند و فیلتر باترورث بر روی باندهای 1-37
هرتز اعما شده است [ .]67برای کاهش اثرات نویز از فیلتر میانگذر
باترورث مرتبه  1استفاده میشود[ .]7دامنه خروجی این فیلتر هموار
است و تغییرات آن در هر قطب ،یکنواخت و دارای شیبdB/dec 27
هست [.[64
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2𝑛+1
(t) = ∑ 𝑔(𝑘)𝑊𝑗𝑛 (𝑡 − 2−𝑗 𝑘) ,
𝑊𝑗+1

() 2

𝑘

0 < 𝑛 < 2𝑗 − 1

که در آن  nشاخص فرکانس و  jشاخص وضعیت را نشان میدهندg(k) .

و ) ،h(kفیلترهای فرکانسی باال گذر و پایین گذر هستند ] .[23ضرایب
بسته موجک در هر سطح با استفاده از معادالت زیر محاسبه میشود:
() 3

𝑛2
(k) = 𝑑𝑗𝑛 (𝑘) ∗ ℎ(−2𝑘) ,
𝑑𝑗+1
0 < 𝑛 < 2𝑗 − 1

() 7

2𝑛+1
(k) = 𝑑𝑗𝑛 (𝑘) ∗ 𝑔(−2𝑘) ,
𝑑𝑗+1
0 < 𝑛 < 2𝑗 − 1

در این مقاله برای استخراج ویژگی با استفاده از تبدیل بسته موجک،
از ضرایب تجزیه (ضرایب تقریب و ضرایب جزئیات) در سطح چهارم
استفاده شده است .از ضرایب  Cikدر سطح چهارم ،شاخصهای آماری
انرژی ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار و آنتروپی ،بهعنوان ویژگی استخراج
شده است .برای هر بردار ویژگی ،این  1ویژگی بهدست آمده است که
با توجه به تعداد کانا ها طو بردار ویژگیهای نهایی برابر با  37ویژگی
است .برای بهدست آوردن ویژگیهای موردنظر از معادالت استاندارد زیر
استفاده شده است.
𝑁

() 1

 -3استخراج ویژگی
در پردازش سیگنا  EEGبهدست آوردن یک مجموعه مناسب از
ویژگیها ،همواره یک مسئله چالشبرانگیز بوده است] .[61برای
استخراج ویژگی روشهای مختلفی همانند تئوری آشوب ،تبدیل فوریه،
 ،4CSPتبدیل موجک 5ICA ،و  6PCAمورد استفاده قرار گرفته
است] .[63سیگنا  EEGبه طور ذاتی ماهیتی غیرایستا دارد].[27
بههمین دلیل بهکارگیری روشهایی همانند تبدیل فوریه که
سیگنا ها را ایستا در نظر میگیرد؛ مناسب نیست .روشهای تبدیل
موجک برای استخراج ویژگی سیگنا های غیرایستا همانند سیگنا
 EEGمورد استفاده قرار میگیرد و در تحقیقات اخیر نتایج خوبی در
طبقهبندی سیگنا  EEGبههمراه داشته است] .[26 ،67بههمین دلیل
در این مقاله برای استخراج ویژگی از آنالیز بسته موجک استفاده شده
است  .آنالیز بسته موجک شکل کاملتری از تبدیل موجک گسسته
است [.]26
تبدیل موجک ،ویژگیهای بعد زمان-فرکانسی یک سیگنا را ارائه
میدهد .در آنالیز بسته موجک در هر مرحله ضرایب تقریب بهترتیب به
دو قسمت ضرایب تقریب و ضرایب جزئیات تقسیم میشود که میتوان
مانند یک ساختار درخت دودویی کامل را بهدست آورد ] .[22در تبدیل
بسته موجک ،سیگنا در هر سطح بهصورت زیر بیان میشود:
() 6
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𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦, 𝐸𝐷𝑖 = ∑|𝐶𝑖𝑘 |2 , 𝑖 = 1,2, … ,

𝑛2
(t) = ∑ ℎ(𝑘)𝑊𝑗𝑛 (𝑡 − 2−𝑗 𝑘) ,
𝑊𝑗+1

0 < 𝑛 < 2𝑗 − 1

𝑘

𝑘=1
𝑁

1
𝑙 𝑀𝑒𝑎𝑛, 𝜇𝑖 = ∑ 𝐶𝑖𝑘 , 𝑖 = 1,2, … ,
𝑁

()1

𝑘=1

𝑁

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛, 𝑚𝑒𝑑𝑖 = ∑ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝐶𝑖𝑘 ) ,

() 4

𝑘=1

𝑙 𝑖 = 1,2, … ,

𝑖𝜎 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,
𝑁

() 1

1
√=
∑(𝐶𝑖𝑘 − 𝜇𝑖 )2 ,
𝑁−1
𝑘=1

𝑙 𝑖 = 1,2, … ,
𝑁

() 3

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦, 𝐸𝑁𝑖 = ∑ 𝐶𝑖𝑘 2 log(𝐶𝑖𝑘 2 ) ,
=𝑘

𝑙 𝑖 = 1,2, … ,

 -4درخت تصمیم
درخت تصمیم یکی از روشهای غیرپارامتریک برای ساخت مد
طبقهبندی است که در آن مد طبقهبندی با توجه به حاالت مختلف
مقادیر ویژگی ،بر اساس روش تقسیم و غلبه ساخته میشود .در کل
درخت تصمیم حاصله از یک مجموعه داده ،میتواند متفاوت باشد و

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

 /337مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

حالت یکتایی ندارد .در این مد با انتخاب یکی از ویژگیها در هر
سطح ،زیرمجموعه مختلفی از دادهها در گره داخلی ،از یکدیگر جدا
میشوند که زیرمجموعه انتخابشده بهشکل بهینه ،کالسهای این گره
را از یکدیگر تفکیک میکند .این روند تا جاییکه تمام ویژگیها انتخاب
شوند یا تمام نمونهها در آن سطح از گره در یک دسته قرار گیرند ادامه
دارد.
درخت تصمیم ،درختی است که در آن دستهبندی یک نمونه از گره
ریشه شروع شده و ویژگیهای مشخصشده توسط این گره مورد بررسی
قرار میگیرد و آنگاه حرکت به سمت پایین شاخه درختی که متناظر با
آن ویژگی است صورت میگیرد و این فرآیند برای زیردرختی که گره
جدید ریشه آن است ،ادامه پیدا میکند تا به یک گره برگ برسیم .فرض
کنید  Dtمجموعه کل رکوردهای موجود در گره  tباشد آنگاه مراحل
ساخت درخت بهشرح زیر است:
 .6اگر تمام رکوردهای گره  tدارای برچسب یکسان  yباشند ،در این
صورت  tرا یک گره برگ در نظر گرفته و به آن برچسب گره  yمیدهیم.
 .2اگر گره  Dtتهی باشد .در این صورت گره  tرا گره برگ در نظر
گرفته و به آن برچسب کالس پیشفرض میدهیم.
 .3اگر رکوردهای  Dtاز یک کالس یکسان نباشند ،در این صورت
یک صفت و یک شرط بر روی آن در نظر گرفته میشود و بر اساس آن
 Dtبه چندین زیرمجموعه تقسیم میکنیم و آنها را فرزندان گره  tدر
نظر میگیریم و برای هر یک از فرزندان گامهای  6تا  3را تکرار میکنیم.
در این الگوریتم تعیین اینکه چه ویژگی انتخاب شود یا چه شرطی بر
روی آن اعما شود مهمترین گزینه در اجرای موفق این الگوریتم است.
باید صفتی انتخاب شود و شرطی روی آن در نظر گرفته شود که هنگام
تقسیمکردن گره با آن ،گرههای فرزند ناخالصی کمتری داشته باشند.
برای اندازهگیری میزان ناخالصی گرهها از معیار  GINI Indexاستفاده
کردهایم.

اگر  Cتعداد کالسها و  Dtرکوردهای گره  tباشد ،احتما کالس با
برچسب  jدر گره  tبهصورت زیر محاسبه میشود.
j

| |Dt

()67

| |Dt

= )P(j|t

که در آن 𝑗𝑡𝐷 رکوردهای گره  tکه برچسب کالس آنها  jاست .بر این
اساس معیار  Giniبهصورت زیر تعریف میشود:
2

𝐶

))𝑡|𝑗(𝑃(∑ 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑡) = 1 −

در تقسیم گره بهکمک معیار  Giniبهصورت زیر عمل میکنیم:
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 -2-4هرس کردن درخت تصمیم
همانطور که گفته شد تعیین اینکه هر ویژگی از بردارهای ویژگی در
کدام سطح از درخت قرار گیرد و چه شرطی بر روی آن موجب تقسیم
به سطح دیگر شود؛ مهم ترین موضوع در ساخت درخت تصمیم است.
همچنین هرس کردن درخت تصمیم و حذف بعضی از گرههای درخت
موجب بهبود نتایج بازشناسی میشود  .ازجمله این روشها میتوان به
روش کاهش خطای هرس و هرس کردن درخت تصمیم با استفاده از
الگوریتم های تکاملی اشاره کرد .روش کاهش خطای هرس توسط
 Quinlanارائه شده است و به این صورت عمل میکند که ابتدا به
درخت اجازه داده میشود تا به اندازه کافی رشد کند .سپس گرههایی
را که باعث کاهش دقت طبقه بندی میشوند را هرس میکند ].[21
در این پژوهش در دو مرحله با استفاده از الگوریتم ژنتیک سعی به
یافتن ترتیبی بهینه برای ویژگیها و سپس هرس کردن درخت تصمیم
شده است .در گام نخست تنها ترتیب بهینه برای ویژگیها در هر
کروموزوم 7بهدست میآید  .در مرحله دوم با طراحی تابع ترکیب
الگوریتم ژنتیک ،کروموزوم هایی با طو

متغیر ایجاد میشود که

عالوه بر ترتیب بهینه ویژگیها تأثیر عدمحضور ویژگیها زائد نیز در
نظر گرفته میشود  .ابتدا یک جمعیت از دنبالههای صفر و یک تولید
میشود سپس در عملگر ترکیب عناصر یک در کروموزوم اصلی والد
باقی میمانند و عناصر صفر به کروموزوم دیگر منتقل میشوند .اگر

𝑖𝑛
) 𝑖𝑡(𝑖𝑛𝑖𝐺
𝑛

اولین عنصر

غیرتکراری برای انتقا به کروموزوم دیگر میگردیم .برای این منظور
ابتدا با استفاده از الگوریتم ژنتیک جنگلی تصادفی از درختان تصمیم
با انتخاب تصادفی ویژگیها در هر سطح ایجاده شده است .ارتفاع
درختان ساختهشده برابر  27است و تعداد گرههای آن برابر  227است.
در جدو  6درختان برتر بعد از اجرای الگوریتم ژنتیک نشان داده
شده است .بعد از این مرحله با تغییر تابع ترکیب طولی متغیر برای
درختان ایجاد میکنیم .در ترکیب جدید بهصورت تصادفی نقطهای
برای پایان رشته کروموزوم انتخاب میشود که ویژگیهای آن
کروموزوم از آن نقطه به بعد در نظر گرفته نمیشود .برای ترکیب با

𝑗=1

()62

 nتعداد کل رکوردها در هر گرهای از درخت( )tiاست که میخواهیم
عمل تقسیم را انجام دهیم و  niتعداد رکوردهای موجود در هر گره
انشعاب یافته است .هرچه مقدار  Giniبه صفر نزدیکتر باشد آن تقسیم
بهتر است .درختهای تصمیم ابزار استانداردی در دادهکاوی هستند .این
الگوریتمها سریع و همچنین مقیاسپذیر هم در سطح متغیرها و هماندازه
مجموعه آموزش هستند ].[27

عناصر صفر تکراری بودن در کروموزوم اصلی دنبا

 -1-4معیار GINI Index

()66

افزایش صحت طبقهبندی سیگنا های . . . EEG

𝑘

∑ = 𝑡𝑖𝑙𝑝𝑆𝑖𝑛𝑖𝐺
𝑖=1

کروموزوم دیگر نیز وسط کروموزومها با هر طولی بهدست میآید و
سپس عمل ترکیب انجام میشود .جدو  2نمونهای از عمل ترکیب
را نشان میدهد.
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جدول  :1ترتيب قرار گرفتن ويژگیها در درختان نمونه
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جدول  :2ترکيب کروموزومها با طول متغير

کروموزومهای والد
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کروموزومها بعد از عمل ترکیب
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در الگوریتم ژنتیک میزان جمعیت به تعداد  677کروموزوم در 37
نسل در نظر گرفته شده است .همچنین برای محاسبه برازندگی 8هر
کروموزوم از ساخت و ارزیابی درخت تصمیم استفاده شده است .برای
ایجاد نسل جدید %37 ،از هر نسل را نخبگان نسل قبلی تشکیل میدهند.
سپس با استفاده از تابع ترکیب  %17نسل ایجاد میشوند و درنهایت
باقیمانده نسل با استفاده از عملگر جهش ایجاد میشود.

 -5ترکیب منطقی طبقهبندها
ایده اصیییلی ترکیب طبقهبندها برای حل مسیییائل بزرگتر و پیچیدهتر،
اسییتفاده از چند طبقهبندی سییاده بهجای یک طبقهبند پیچیده اسییت.
روش های مختلفی برای ترکیب طبقهبندها پیشییینهاد شیییده اسیییت.
ازجم له آن ها میتوان به روش های رأی اکثر یت ،رأی گیری وزندار و ...
اشییاره کرد .عمده مشییکل این روشها تعیین میزان تأثیر هر طبقهبند
درنتیجه نهایی ا ست ] .[1در این مقاله ،ترکیبی منطقی بر ا ساس جبر
بو برای اعما نظر طبقه بندها ارائه شده ا ست .وزن دهی طبقه بندها
در این مد بر اساس جبر بو است .تابع بولی یک عبارت جبری است
که از متغیرهای دودویی ،عملگرهای  NOT ،OR ،ANDو پرانتز تشکیل
شیییده اسیییت .برای ارزیابی عبارات جبر بو تقدم عملگرها بهترتیب با
عبارت داخل پرانتز AND ،NOT ،و سیییپس  ORدر نظر گرفته شیییده
است.
در این مقاله ،برای عملگرهای منطقی ،عملگرهای ،OR ،AND
 NOTو  XORدر نظر گرفته شده است .بر اساس نظریه مجموعهها،
عملگرهای  OR ،ANDو  NOTبه ترتیب اشتراک ،اجتماع ،نقیض
مجموعهها را نشان میدهد .همچنین عملگر  ،XORحالتی خاص از
عملگر  ORاست که اگر تعداد فردی از متغیرها  6باشد خروجی 6
خواهد بود .استفاده از عملگر  XORسبب کاهش تعداد عبارات جبری
میشود.
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در این مقاله ،نظر طبقهبندهای پایه در کنار هم تشکیل یک جدو
صحت میدهند .در منطق ،جدو درستی به جدولی گفته میشود که
درستی(یک) یا نادرستی(صفر) گزارهها در آن قرار میگیرد و حالتهای
مختلف که یک سیستم ممکن است با تغییر متغیرهای ورودی در آن
حالت قرار گیرد را نشان میدهد .به ازای  nمتغیر  2nحالت مختلف برای
جدو درستی تشکیل میشود .که به هرکدام ،یک مینترم میگویند و
عبارت بولی بهصورت مجموع مینترمهای که در خروجی مقدار درستی
یا  6دارند ،بیان میشود .شکل  6یک جدو درستی و نمودار حالت یک
تابع منطقی را به ازای دو متغیر نشان میدهد.
)F(x,y
0
0
0
1

y
0
1
0
1

x
0
0
1
1

شکل  :1جدول درستی و نمودار حالت

خروجی ترکیب طبقهبندها درواقع یک تابع بولی است که رفتار
طبقهبندها را همانند گیتهای منطقی در نظر میگیرد .با استفاده از
ترکیب این عملگرها میتوان تمام جدو صحت یک مجموعه را پوشش
داد .برای یافتن تابع بولی بهینه از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
در الگوریتم ژنتیک هر کروموزوم نشاندهنده یک راهحل ممکن برای
مسئله موردنظر است .ژنهای 9هر کروموزوم شامل عملگرها و
عملوندهای منطقی میباشند .در هر نسل ،برازندگی کروموزومها توسط
تابع شایستگی محاسبه میشود و به آن اختصاص مییابد .در گام
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آموزش 677 ،نمونه مجموعه داده ،با تکنیک  Cross-Validationبه 1
قسمت تقسیم میشوند که  7قسمت آن برای آموزش طبقهبندهای پایه
استفاده میشود .قسمت باقیمانده برای آزمایش طبقهبندهای پایه مورد
استفاده قرار میگیرد .نتایج اجرای طبقهبندهای نمونه بر روی این
دادهها در یک ماتریس به نام  Overبهصورت  7و  6نگهداری میشود.
اگر طبقهبند درست تشخیص داده باشد مقدار  6و اگر نادرست تشخیص
داده باشد مقدار  7نگهداری میشود .در هر نسل از الگوریتم ژنتیک،
نتایج عبارات جبری با جایگذاری جدو صحت بهدست آمده از نظر
طبقهبندهای پایه ،بهعنوان مقادیر عملوندها به دست میآید .برازندگی
یک کروموزوم برابر با درصد تساوی خروجی تابع منطقی با نمونههای
آزمایشی است .هرچه میزان برازندگی یک کروموزوم بیشتر باشد شانس
انتقا آن به نسل بعد بیشتر خواهد بود.
در الگوریتم ژنتیک کدگذاری راهحلها بهعنوان رشتههای
کروموزومی با طو ثابت در نظر گرفته شده است که شامل  nعملگر و
 n+1عملوندها میباشند .عبارات جبری در هر کروموزوم بهصورت
پسوندی 10قرار میگیرند .در ستون عملوندها تنها اعداد  7و  6قرار
میگیرند که  7یعنی نقیض متغیر بولی و  6یعنی خود مقدار متغیر بولی
در تابع بولی در نظر گرفته شود .همچنین در ستون عملگرها مقادیر 3،2
و  7بهترتیب معاد به عملگرهای  Or ،Andو  Xorهستند قرار میگیرد.
شکل  2نمونهای از کروموزومهای ساختهشده را نشان میدهد.
چون طو هر رشته کروموزوم ثابت است با استفاده از عبارات
پسوندی بدون نیاز به عملگر پرانتز میتوان تقدم عملگرها را جابجا کرد.
شکل  3نمونهای از کروموزومها با عبارات جبری پسوندی را نشان
میدهد .برای بهدست آوردن معاد میانوندی عبارت جبری از پشته
استفاده میشود و ژنها از جهت عملوندها بهترتیب در داخل پشته قرار
میگیرند و زمانی که اولین عملگر در باالی پشته قرار میگیرد دو عملوند
پایین آن از پشته خارج شده و حاصل آن در پشته قرار داده میشود.
عملگرها

عبارت منطقی
معاد

C

B

A

3

2

6

7

6

2

3

7

7

6

A’.B’.C

2

2

6

7

7

)F(A,B,C
A.B’+C
’A+B’.C

A’Θ B Θ C

7

7

6

6

7

A+B+C

3

3

6

6

6

شکل  :2نمونهای از الگوهای منطقی
A*B+C

* +

A B C

)A+(B*C

* +

A B C

شکل  :3کروموزوم عبارات جبری

برای ایجاد جمعیت جدید از عملگرهای ژنتیکی انتخاب ،11ترکیب
و جهش 13استفاده میشود .در الگوریتم ژنتیک ،ابتدا با استفاده از عملگر
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+ ** +

A B C

* +

A B C

* * ++

'A' B' C

* +

'A' B' C

شکل  :4عملگر ترکيب تک نقطهای

با استفاده از عملگر جهش ،یک ژن با احتما  Pبهصورت تصادفی
تغییر میکند .برای عملگر جهش ابتدا یک ژن بهصورت تصادفی انتخاب
میشود سپس با توجه به اینکه این ژن در بخش عملگرها یا عملوندها
قرار دارد؛ بهطور تصادفی تغییر پیدا میکند .در انتها دوباره میزان
برازندگی جمعیت نسل جدید محاسبه میشود و همین مراحل تکرار
میشود .در این مقاله تعداد جمعیت برابر  100کروموزوم در نظر گرفته
شده است و نسل جدید بهترتیب با  %30انتخاب از نخبگان نسل قبل،
 %60با استفاده از ترکیب کروموزومها و  %10با عملگر جهش به وجود
میآید .شرط پایان الگوریتم ژنتیک 500 ،نسل اجرای الگوریتم در نظر
گرفته شده است.

 -6بررسی نتایج

عملوندها

Operand

انتخاب ،درصدی از بهترین کروموزومهای هر نسل به نسل بعد منتقل
میشوند .به این روش ،انتخاب نخبگان 14گفته میشود .سپس با استفاده
از عملگر ترکیب تعدادی از کروموزومهای نسل قبل باهم ترکیب می
شوند و کروموزومهای جدیدی را تولید میکنند .عملگر ترکیب در
الگوریتم ژنتیک اجازه میدهد ژنهای خوب یکدیگر را بیابند و باعث از
بین رفتن پراکندگی یا تنوع ژنتیکی جمعیت میشود .در این پژوهش
برای ترکیب کروموزومها ،از روش تکنقطهای 15استفاده شده است و
نقطه تقاطع بین عملگرها و عملوندها در نظر گرفته شده است .برای
ترکیب دو کروموزوم  xو  yبهعنوان والد در نظر گرفته میشود سپس
عملوندهای  xبههمراه عملگرهای  yو برعکس تشکیل دو کروموزوم
جدید میدهند .شکل  7این مد ترکیب را نشان میدهد.

در این مقاله ،برای کاهش تأثیر نویز بر روی سیگنا های  EEGفیلتر
باترورث مرتبه  1استفاده شده است .سپس در مرحله بعد برای استخراج
ویژگی ،تبدیل بسته موجک مورد استفاده قرارگرفته است و ویژگیهای
میانگین ،انحراف معیار Max ،Min ،و آنتروپی بهعنوان ویژگی در نظر
گرفته شده است .ویژگیهای استخراجشده بهعنوان ورودی به طبقه
بندهای درخت تصمیم داده میشود 677 .نمونه آموزشی ،با تکنیک
 Cross-Validationبه  1قسمت تقسیم میشوند که  7قسمت آن برای
آموزش طبقهبندهای پایه استفاده میشود .قسمت باقیمانده برای
آزمایش طبقهبندهای پایه مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج طبقه
بندهای پایه تشکیل یک جدو صحت میدهند و برای بهدست آوردن
تابع منطقی ترکیب طبقهبندها مورد استفاده قرار میگیرند .برای بهدست
آوردن عبارت منطقی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .تعداد طبقه
بندهای پایه معاد عملوندهای عبارت منطقی و برابر  3و عملگرهای
بین آنها برابر  2است و طو هر کروموزوم در الگوریتم ژنتیک ،برابر 1
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در نظر گرفته شده است که عبارت جبری هر کروموزوم بهصورت
پسوندی است .عبارت جبری بهینه بهدست آمده با استفاده از الگوریتم
ژنتیک برابر  A + B′ + C′و همچنین  A + B ⊕ Cاست باالترین
درصد بازشناسی برای ترکیب منطقی طبقهبندها به همراه داشته است.
جدو  3نتایج روشهای مختلف طبقهبندی بر روی دادههای آموزشی
با پیشپردازش و استخراج ویژگی یکسان را نشان میدهد.
جدول  :3نتايج طبقه بندهای مختلف
درصد خطا
36
27/42

روش طبقهبندی
KNN
Naive Bayesian

61/73

MLP

64/61

LDA

61/42

SVM

67

Decision tree

61

Majority voting

63

Weighted majority costing

6/43

)Logical combining classifiers(Knn,MLP,SVM

3/75

)Logical combining classifiers(Small Decision Trees

 -7نتیجهگیری
در این مقاله بهمنظور افزایش نرخ بازشناسی در طبقهبندی سیگنا های
 ،EEGیک روش دومرحلهای برای ترکیب نتایج طبقهبندها بر اساس
قاعده ترکیب بولی پیشنهاد شده است .درواقع خروجی ترکیب
طبقهبندها بهصورت یک تابع منطقی در نظر گرفته میشود .در گام
آموزش در مرحله او یک مجموعه طبقهبندهای پایه با خطاهای متفاوت
ایجاد میشود .سپس نتایج طبقهبندها پایه ،بهصورت یک جدو صحت
در نظر گرفته میشود و برای سادهسازی تابع منطقی ترکیب مورد
استفاده قرار میگیرد .برای به دست آوردن تابع منطقی ترکیب ،از
الگوریتم بهینهسازی ژنتیک استفاده شده است .نتایج آزمایشهای
انجامشده نشان میدهد ترکیب منطقی طبقهبندها به همراه آنالیز بسته
موجک موجب  %31/73بازشناسی درست شده است؛ که بهنسبت
پیادهسازیهای انجامشده قبلی بر روی همین مجموعه دادهها %1/73
بهبود داشته است.
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