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ماوىذ َمچىيه مىجز تٍ صذمات پىُاوی . می ضًدی تاعث تًجًد آمذن ضزرَای اجتماعی متعذدی وکل تٍ عىًان وًضيذاستفادٌ اس ال ءسً – چکيذٌ

در کٍ پيزي آن يارد ضذن صذمات جثزان واپذیزی  گزدد در عملکزد حافظٍ ي مًاردی اس ایه قثيل می ضعف کاَص قذرت تصميم گيزی درست،
تٍ  EEGسيگىال تجشیٍ تزای اس ريش يیًلت ، سالمایه مقالٍ جُت جذاساسی افزاد ياتستٍ تٍ الکل اس افزاد  در. ماوىذ راوىذگی را درتز داردمًاقعی 

اوتخاب ضذٌ ي   جلًسً َای تُيىٍ تًسط ريش يیژگی. ضذٌ استاستفادٌ استخزاج يیژگی اس ريی تاوذَای فزکاوسی آن ي اصلی فزکاوسی تاوذ   پىج
ميشان حساسيت طثقٍ . ٍ استطثقٍ تىذی صًرت گزفت .3103%±30.1ي صحت RBFتيثان تا تاتع جذاساسی سپس تا استفادٌ اس ماضيه تزدار پط

 .گشارش ضذٌ است 31033%ي ميشان اوحصاری تًدن آن  .3301%تىذی کىىذٌ 

 
 .طثقِ تٌذی كٌٌذُ هاؽيي تزدار پؾتيثاى جلَعَ، اًتخاب ٍیضگی رٍػتثذیل ٍیَلت،  ،EEGعيگٌال الکليغن،  -كليذ ٍاصُ

 

 مقذمٍ -3

در تارُ فعاليت الکتزیکی هغزش هَوزَم هزَرد تَجزِ      تحقيق  
ًخغزتيي  . داًؾوٌذاى ٍ هحققاى در تغياری اس كؾَرّا تَدُ اعت

اًغزاى را تزِ كوز      (EEG) الکتزٍاًغفالَگزامكغی كِ عيگٌال 
ًزام   (Berger)تزگزز کتزٍدّای عطحی اس جوجوزِ بثزت ًوزَد،    لا

ٍ ًحَُ تَليزذ نى،   EEGٌال هطالعِ تز رٍی هٌؾا عيگ .]1[داؽت 
داًغتي عَاهزل هزَبز در   . در كارتزد ایي عيگٌال تابيز سیادی دارد

تَاًذ راّگؾای هٌاعثی تزای اعزتفادُ اس نى در   تَليذ عيگٌال هی
 یدارا EEGعزيگٌال   .تؾخيص هيشاى عالهت عولکزد هغش تاؽزذ 

ِ ریتن ّای هختلف اعت كِ ٍاتغتِ  ؽززای  سغزی ٍ سزكتزی     تز
در ًقزا  ٍ   EEGاهَاج ٍ ریتن ّای عزيگٌال  . ذٌتاؽ گًَاگَى هی

  .ذًؽَ عز ٍ در ؽزای  تِ خصَصی ظاّز هی سهحل ّای خاصی ا
یکی اس هَاردی كِ ایي عيگٌال تِ نى ٍاتغزتِ اعزت ٍ تزا نى    

َ . ]2 [كٌذ ٍاتغتگی افزاد تِ الکل اعزت  تغييز هی اعزتفادُ اس  ءعز
ّای الکززل تززِ عٌززَاى ًَؽززيذًی تاعززه صززذهار پٌْززاًی ٍ وزززر 

تزَاى تزِ    ؽَد كِ اس جولِ نى هیی اجتواعی ٍ جثزاى ًاپذیزی ه
 گيزی اؽزارُ كززد  اختالل سافظِ، كاّؼ توزكش ٍ قذرر تصوين 

جلَگيزی اس نبار هخزب ایجاد ؽذُ تَع  افززاد   هٌظَر تِ .]4، 3[
افززاد   سارائزِ رٍؽزی جْزت تفکيز  ایزي افززاد ا       ،ٍاتغتِ تِ الکل

جِ تزِ هطالعزار اًجزام ؽزذُ ٍ     تا تَ. هعوَلی اهزی وزٍری اعت
ّزای هغزشی، هطالعزِ    یَلزَصی هغزش ٍ ریزتن   شتابيز هغتقين تزز في 

ّزای عزيگٌال هغزشی     ّای الکتزیکی هغزش اس طزیزق بثزت    فعاليت
 .]5[پيؾٌْاد ؽذُ اعت 

ّای هغزشی افززاد ٍاتغزتِ تزِ الکزل       در ایي هقالِ اس عيگٌال
فادُ ؽزذُ  اعزت ( يغزن لكٌتز)الکلتِ ٍ افزاد غيز ٍاتغتِ ( الکليغن)

تز هثٌای تثذیل ٍیَلزت ٍ رٍػ  تا اعتخزاج ٍیضگی ّایی اعت كِ 
 ،(Forward Feature Selection)جلَعَ  كاّؼ تعذ تزدار ٍیضگی

هاؽزيي تززدار   كٌٌزذُ  طثقزِ تٌزذی    تفکي  ایي دٍ دعتِ تَع 
تزا ًتزایق قاتزل قثززَلی     (Support Vector Machine) پؾزتيثاى 

 .صَرر پذیزفتِ اعت

 ضذٌدادٌ َای ثثت  -2
ّزای   اس هجوَعزِ دادُ  تحقيزق در ایزي   تِ كار رفتِّای  دادُ

در  ٍ ّوکززاراًؼ (Henri Begleiter)بثزت ؽززذُ ٌّززی تگليتززز   
تاؽزذ كزِ     نسهاؽگاُ ًَرٍدیٌاهي  داًؾگاُ ایزالتی ًيَیزَرم هزی   

                                  افزاد ياتستٍ تٍ الکل اس افزاد سالم  EEGطثقٍ تىذی سيگىال َای 
 تز مثىای تثذیل يیًلت ي ريش اوتخاب يیژگی جلًسً 

 3يلیئٍ هحوذ هيکا 2، عيذ هحوَدروا هيزی1*عيذُ ًغوِ هيزی نؽتياًی

 ٌْذعی، داًؾگاُ ؽاّذتيَالکتزی ، داًؾکذُ ه -كارؽٌاعی ارؽذ هٌْذعی پشؽکی 1*

 تيَالکتزی ، داًؾکذُ هٌْذعی، داًؾگاُ ؽاّذ  -كارؽٌاعی ارؽذ هٌْذعی پشؽکی 2
 اعتادیار گزٍُ هٌْذعی پشؽکی، داًؾکذُ هٌْذعی، داًؾگاُ ؽاّذ  3
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تِ صزَرر یز  پایگزاُ دادُ     (Lester Ingber)تَع  لغتز ایٌگثز 
كت كٌٌذُ در ایزي نسهزایؼ   افزاد ؽز .]6[اعتاًذارد در نهذُ اعت 

اًزذ كزِ    ًفز ؽاهل دٍ دعتِ افزاد الکلی ٍ عزالن تزَدُ   122سذٍد 
ًحزَُ  . بثت اًجزام ؽزذُ اعزت    121تزای ّز فزد تِ طَر هتَع  

ای تَدُ اعت كِ عَصُ در اطاقکی دارای عایق صَتی  بثت تِ گًَِ
ٍ رادیَیی تز رٍی صٌذلی تکيِ دادُ ٍ تزِ ًقطزِ هزكزشی صزفحِ     

. ؽزذ  هتزی ٍی قززار داؽزت هتوزكزش هزی     1در فاصلِ هاًيتَر كِ 
الکتزٍد فعال ٍ تحت اعتاًذارد  61عَصُ تَع   EEGّای  فعاليت
 .بثت ؽذُ اعت 11-21الوللی  تيي

ّا هتصل ؽزذُ تزَد    عَصُ ّا تَع  الکتزٍدی كِ تِ تيٌی نى
فی ّن تززای  اسهيي ؽذُ تَدًذ، ّوچٌيي دٍ الکتزٍد دٍ قطثی او

عيغزتن  . دی ٍ افقی تزِ كزار رفتزِ تزَد    عوَ EOGبثت عيگٌال 
ّزتزش الزی    1012ٍ پٌْای تاًزذ   11111تقَیت كٌٌذُ دارای گيي 

ّای تقَیت ؽذُ تا فزكاًظ ًوًَزِ   ایي عيگٌال. تاؽذ ّزتش هی 51
ّزایی كزِ دارای    ّزتش ًوًَِ تزداری ؽذًذ ٍ نسهایؼ 256تزداری 
ّای سزكتی تَدًذ تِ صزَرر ّوشهزاى    ٍ یا نرتيفکتEEG تذاخل

 .سذف ؽذًذ
تزای بثت ّز نسهایؼ اس ًوایؼ دٍ هحزم تصَیزی تا تاخيز 
سهاًی باتت ًغثت تِ یکذیگز اعتفادُ ؽذُ اعت ٍهذر سهاى تيي 

تواهی جفت تصزاٍیز   .باًيِ تَدُ اعت 3ٍ  2ّای هختلف  نسهایؼ
ّزز دٍ تصزَیز تزا    : ذٌتاؽز  ؽزز  هزی  دٍ ًوایؼ دادُ ؽذُ تحزت  

ٍ یزا دٍ تصزَیز   ( ایؼ تطثيقینسه)یکذیگز تزاتز ٍ هٌطثق ّغتٌذ 
نسهزایؼ غيزز   )كاهال تا یکذیگز اس ًظز هعٌزایی هتفزاٍر ّغزتٌذ    

، ٍظيفِ عَصُ تحت نسهایؼ تعييي ایي هطلة اعت كزِ  (تطثيقی
. اًذ یا خيزز   یکذیگز هطاتق تَدُ انیا دٍ تصَیز ًوایؼ دادُ ؽذُ ت

وَعززِ تصززاٍیز اعززتاًذارد جتصززاٍیز هززَرد اعززتفادُ اس ه یتوززاه
اعزتفادُ   (Van Der Wart)ٍار رٍ ًٍذ  (Snodgrass)طگزداعٌَ

 .]8، 7[ؽذُ اعت 
ّزای   تَجِ تِ تحقيقزار هؾزاتِ اًجزام ؽزذُ تزز رٍی دادُ      ات
EEG  افزاد عزالن، تزا اعزتفادُ اس     دعتِ الکليغنهزتَ  تِ افزاد ٍ

 ّای ٍاتغزتِ تزِ رد داد   تکٌي  هتَع  گيزی عيگٌال، پتاًغيل

(ERP)   طثقزِ تٌزذی صزَرر گزفتزِ     اعتخزاج ؽذُ ٍ عپظ كزار
هؾکل اعاعی ایي رٍػ ّا ایي اعت كِ تِ دليزل   .] 11، 9[اعت 

 تاقی هزی  ERPهتَع  گيزی، تِ اسای ّز عَصُ فق  ی  عيگٌال
ّزای نهَسؽزی جْزت طثقزِ      يجِ نى تعذاد عيگٌالًتهاًذ كِ در 

وچٌززيي تززِ دليززل هؾززاتْت ظززاّزی ّتٌززذی كززاّؼ یافتززِ ٍ  
ERP  ُتزَاى اس نى   هحزذٍدی هزی   ّزای  ٍیضگزی  ،ّای تذعزت نهزذ

لذا در ایي تحقيق جْت اعتخزاج ٍیضگزی اس توزام   . اعتخزاج كزد
فززد   51فزد كٌتزلی ٍ  45ّای غيز تطثيقی بثت ؽذُ اس  نسهایؼ

 .اعتفادُ ؽذُ اعت ٍاتغتِ تِ الکل

 استخزاج يیژگی -1
کل تز فيشیَلَصی هغش ٍ ایجزاد اخزتالل در   لتا تَجِ تِ تابيز ا

اس تثزذیل    ،EEGيت غيز ایغتای عزيگٌال  ّای هغشی ٍ هاّ ریتن
تاًذ فزكاًغزی عوزذُ نى    5تِ  EEGٍیَلت جْت تجشیِ عيگٌال 

ّای نهاری اس وزایة ٍیَلزت تذعزت نهزذُ     ٍ ٍیضگی ؽذاعتفادُ 
ّزای اصزلی اعزتخزاج     زكاًغزی تزِ عٌزَاى ٍیضگزی    فتزای ّز تاًذ 

 .گزدیذ

 تثذیل يیًلت -1-3
ی دارای طثيعتزز EEGّوززاًطَر كززِ گفتززِ ؽززذ عززيگٌال   

اگز اس ایي عيگٌال در تاسُ ّای سهاًی هختلزف  . غيزایغتا هی تاؽذ
تثذیل فَریِ تگيزین، هتَجِ هی ؽَین كزِ وززایة نى در سهزاى    

راُ سزل، اعزتفادُ اس قطعزار    . ّای هختلف هتفزاٍر هزی تاؽزٌذ   
كَچ  عيگٌال ٍ تذعت نٍردى هؤلفِ ّای فزكاًغزی تزِ كوز     

 .تثذیل ٍیَلت هی تاؽذ
وَال اس تَاتع پایزِ هتعاهزذ اعزتفادُ هزی     در تثذیل ٍیَلت هع

گزدد ٍ هيشاى ؽثاّت عيگٌال تا ی  هجوَعِ اس ایي تَاتزع اٍليزِ   
تثذیل ٍیَلزت ًزَعی   . كِ تَاتع ٍیَلت ًام دارًذ، هحاعثِ هی ؽَد

تثذیل تزگؾت پذیز اعت كِ عيگٌال را اس فضای ی  تعذی سهاى 
هٌتقزل  ( فزكاًظ -سهاى)هقياط  -تِ فضای جذیذ دٍ تعذی سهاى

ایزي  . هی كٌزذ ٍ هزی تزَاى تعويوزی تزز تثزذیل فَریزِ داًغزت        
( هقيزاط )خصَصيت كِ تطَر ّوشهاى دٍ هؤلفِ  سهاى ٍ فزكاًظ 

را در كٌار ّن قزار هی دّذ قاتليت نى را در تحليل عيگٌال ّای 
در هقایغِ تزا رٍؽزی ًظيزز تثزذیل فَریزِ       EEGغيز ایغتا ًظيز 
 .افشایؼ هی دّذ

زار قز خَاًذُ هی ؽَد اگز ؽزز  سیزز تز  ٍیَلت  ی ψ(x)تاتع 
 :تاؽذ

(1) 0)0()()( 
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 .ذهی تاؽψ(x)تاتع تثذیل فَریِ  Ψ(ω)در نى  كِ
تِ ایي تزتية خاًَادُ ای اس ٍیَلت ّا كِ اس ی  ٍیَلت هزادر  

(x)ψ تَجَد هی نیٌذ را هی تَاى تِ صَرر سیز  ًوایؼ داد: 
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 .پاراهتز هقياط هی تاؽذ sهيشاى ؽيفت سهاًی ٍ  tنى  كِ در
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تِ صزَرر سیزز   ψ(x)تحت ی  هَج   ƒ(x)تثذیل ی  تاتع 
 :تعزیف هی گزدد
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، تاتع ٍیَلت هحذٍدُ تيؾتزی اس سهاى را پَؽزؼ  sتا افشایؼ 
تزا  . هی دّذ ٍ تغييزار دراس هذر عيگٌال تيؾتز ًوایاى هی ؽَد

هزی تزَاى اظْزار     (3)هعادلزِ  ٍیَلت طثق تِ تعزیف تثذیل  تَجِ
كِ تثذیل ٍیَلزت یز  عزيگٌال، هجوَعزِ اعزذادی را در       داؽت

اختيار هی گذارد كِ تياى كٌٌذُ هيشاى ؽثاّت عيگٌال تزِ تزاتع   
 . ٍیَلت در سهاى ّا ٍ هقياط ّای هختلف اعت

در تثذیل ٍیَلت، سَسُ فزكاًظ تِ عزطَ  هختلزف تقغزين    
وزایة هتٌاظز تا ّز عطح تِ عٌزَاى ٍیضگزی اعزتفادُ     هی ؽَد ٍ
 [. 11]هی گزدًذ 

 استخزاج يیژگی تا ضزایة يیًلت -1-2
تا تَجِ تِ نًکِ در تحقيقار اًجام ؽذُ، ٍیَلت ّای خاًَادُ 

طثقزِ تٌزذی دٍ دعززتِ   ًتزایق خزَتی در   ( Daubechies)داتؾزيش  
، [12]داؽزتِ اًززذ   EEGتززز اعزاط عززيگٌال   كٌتززل ٍ الکليغزن  

ایي در ایي تحقيق پایِ ٍیَلت هَرد اعتفادُ ٍیَلت داتؾيش تزا  تٌاتز
عزطح صزَرر گزفتزِ     پزٌق هی تاؽذ ٍ تجشیِ تزا    (db4) 4هزتثِ 
 . اعت

تزای كاّؼ اتعاد تززدار ٍیضگزی اس یکغززی     هطالعِ، در ایي 
ؽذُ اعت كِ عثارتٌزذ   خصلت ّای نهاری وزایة ٍیَلت اعتفادُ

 :اس
 cD3 ,cD2,اًزذّای  هيزاًگيي قزذرهطلق وززایة ٍیَلزت ت    

cD5,cD4   ٍcA5 

  cD4 ,cD3 ,cD2,وززایة ٍیَلزت تاًزذّای    اًحززاف هعيزار   
cD5   ٍcA5 

 cD4 ,cD3 ,cD2,وززایة ٍیَلزت تاًزذّای    هجوَم اًززصی  

cD5   ٍcA5 

 هزی وززایة ٍیَلزت   تزیي رٍػ تزای هحاعثِ اًزصی هٌاعة
در ّز هزتع ؽذُ  وزایة ٍیَلتتَاًذ تِ عٌَاى  عطح سیز هٌحٌی 

تذیي تزتية هجوَم اًزصی وززایة ٍیَلزت اس    .تاؽذطح تجشیِ ع
 :ًذتِ صَرر سیز اعتخزاج ؽذهَردًظز تاًذّای 

(4) 
k

j kdE j )(
2

 

تجشیزِ   وزایة ٍیَلزت در ّزز عزطح    dj ، (4) در هعادلِكِ 
(j=1,…,N ) ٍEj    ِهجوَم اًزصی وزایة ٍیَلت در عزطَ  تجشیز

  .ؽٌذهی تا

س ّزز یز  اس تاًزذّای    ّز عيگٌال ا تزایتٌاتزایي در هجوَم 
cD5 ,cD4 ,cD3 ,cD2  ٍcA5  اعزتخزاج ؽزذ ٍ   فزَ   عِ ٍیضگی
تعزذ   1* 915( كاًزال  61*تاًذ5*ٍیضگی3) تزدار ٍیضگی تِ طَل

 .تزای ّز نسهایؼ ساصل گزدیذ

 کاَص تعذ تزدار يیژگی -3

اس نًجایی كِ تعذ تزدارّای ٍیضگزی تزاال اعزت ٍ ایزي عزثة      
كاّؼ راًذهاى طثقِ تٌذی ٍ پيچيزذُ ؽزذى پاراهتزّزای طثقزِ     
تٌذی كٌٌذُ خَاّذ ؽذ ٍ ّوچٌيي طثقِ تٌزذی كٌٌزذُ ّزایی را    
كِ هی تَاى اعتفادُ كزد هحذٍد هی عاسد، پيؼ اس هزسلِ طثقزِ  

 .تٌذی اس رٍػ ّای كاّؼ تعذ ٍیضگی اعتفادُ ؽذ
الگزَ   ّای كاّؼ تعذ ٍیضگی اس دیذگاُ ؽٌاعائی نهاریٍػر

ٍ رٍػ : ؽًَذتِ دٍ هقَلِ اصلی تفغيز هی رٍػ  اعتخزاج ٍیضگزی 
خاب ٍیضگزی تزِ دًثزال اًتخزاب     اًترٍػ ّای در . اًتخاب ٍیضگی

ّزا صزَرر   د تذٍى نًکِ تثذیلی تز رٍی ٍیضگزی ّای هَجٍَیضگی
ٍیضگی جلَعَ هَرد خاب اًت در ایي تحقيق رٍػ .تاؽينگيزد، هی

 .عتاتزرعی قزار گزفتِ

 ريش اوتخاب يیژگی جلًسً -3-3

تززیي الگزَریتن جغزتجَ    عزادُ  جلَعَرٍػ اًتخاب ٍیضگی 
َ اس ی  هجوَعزِ تزذٍى عضزَ    در ایي رٍػ رٍال جغتج. تاؽذهی

Xؽَد ٍ تِ طَر هذاٍم ٍیضگی جذیذؽزٍم هی    كِ در تزكيزة
)هٌجز تِ تزاتع ّزذف    KYدّای هَجَتا ٍیضگی )KJ Y X  
 .[13] ؽَدتِ هجوَعِ اوافِ هیؽَد، تشرگتز هی

تزای اًتخاب ٍیضگی تِ هٌظَر ًگاؽت فضای ٍیضگی اصلی تِ 
ایغتی ی  هصزالحِ  ی  فضای كَچکتز تا قاتليت تفکي  تيؾتز ت

داؽزتِ   طثقزِ تٌزذی  اسدّی ؽذُ ٍ تّای اًتخابتيي تعذاد ٍیضگی
تذیي هٌظَر اًذاسُ تْيٌِ تزدار ٍیضگی تزا اعزتفادُ اس رٍػ    .نيتاؽ

ٍ طثقِ تٌذی كٌٌذُ هَرد اعتفادُ در ایزي   جلَعَاًتخاب ٍیضگی 
 .هطالعِ در تخؼ تعذ هَرد تزرعی قزار گزفتِ اعت

 طثقٍ تىذی دادٌ َا -3
تعذ اس اعتخزاج ٍ نهادُ عاسی تزدار ٍیضگی ًَتزت تزِ طثقزِ    

در تخؼ سیز تزِ هعزفزی طثقزِ    . تٌذی تزدارّای ٍیضگی هی رعذ
 .تٌذی كٌٌذُ هَرد اعتفادُ در ایي تحقيق  هی پزداسین
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 (SVM) ماضيه َای تزدار پطتيثان -3-3

SVM ٌذ ّن طثقِ تٌذی خطی ٍ ّزن غيزز خطزی    ًهی تَاّا
هشیزت  جذاًاپذیز، خطی دادُ ّای غيزطثقِ تٌذی در . ذٌدّاًجام 
ادُ ّا تِ فضایی تا اتعاد تاالتز هی تاؽزذ كزِ   اًتقال د نى ّااصلی 

دادُ ّا در نى فضا تِ صَرر خطی تيؾزتزیي تفکيز  پزذیزی را    
صزَرر   (kernel)ایي عول تا تکارگيزی تَاتع كزًل  .داؽتِ تاؽٌذ
هزَاسی  ّا یافتي دٍ اتزصزفحِ  SVMاس دیگز ًکار هْن . هی گيزد
تزِ ایزي   .  دارای تيؾتزیي فاصلِ ًغثت تِ یکذیگز تاؽٌذ كِاعت 

كِ كوتزیي تعذاد ًوًَِ ّای  هی گَیٌذ (margin)فاصلِ ساؽيِ 
هجوَعزِ اتزصزفحِ ّزای هزَاسی ٍ      .نهَسؽی را ؽاهل هزی ؽزَد  

ساؽيِ تعييي ؽذُ تيي نى ّا هزس تصوين گيزی جْزت تفکيز    
اس هتزذاٍلتزیي كزًزل ّزایی كزِ در      .تيي دٍ دعزتِ را هزی دّزذ   

SVM  كزًزل خطزی، كزًزل    : ّا تِ كار تزدُ هی ؽزًَذ عثارتٌزذ اس
  .[11] گَعی ٍ كزًل عيگوَئيذ RBFچٌذجولِ ای، كزًل 

 وتيجٍ گيزی -6
در اًتْا الگزَریتن پيؾزٌْاد ؽزذُ را تزز رٍی دادگزاى هزَرد       

در ایي . ٍ تِ ًتاتق قاتل اعتوادی دعت یافتين اعوال كزدُارسیاتی 
تززای نسهزَى در ًظزز    % 21دادُ ّا تزای نهزَسػ ٍ  % 81تحقيق 
ایي تزتية كِ در ّزز هزتثزِ، دادُ ّزا تزِ صزَرر       تِ. گزفتِ ؽذ

دادُ ّا تِ عٌزَاى دادگزاى نسهزَى ٍ    % 21تصادفی تز سدُ ؽذًذ ٍ 
. تقيِ هجوَعِ دادُ ّا تِ عٌزَاى دادُ نهزَسػ اعزتفادُ گزدیذًزذ    

هزتثِ هختلف تکززار ؽزذُ ٍ    51ایي عوليار تقغين دادُ ّا تزای 
  .ؽذهحاعثِ  (Accuracy)در ّز تار صحت 
كززل نسهایؾززار غيزتطثيقززی در ّززز دعززتِ اس افزززاد   تعززذاد

 .نسهززایؼ در ًظززز گزفتززِ ؽززذ 998الکليغززن ٍ كٌتزلززی ؽززاهل 
ؽزذُ تزِ فضزای    اًذاسُ تْيٌِ تزای تزدار ٍیضگی ًگاؽزت ّوچٌيي 

% 2108در ًظز گزفتِ ؽزذ كزِ    211جذیذ، تزدار ٍیضگی تِ طَل 
عولکزد طثقزِ تٌزذی    .هجوَم كل ٍیضگی ّا را ًيش ؽاهل هی ؽذ

تزای تزدار ٍیضگی كزاّؼ یافتزِ تزِ رٍػ اًتخزاب      SVMكٌٌذُ 
تزاعزاط هعيارّزای ارسیزاتی صزحت، سغاعزيت      ٍیشگی جلَعزَ  

(Sensitivity)  اًحصززاری تززَدى ٍ(Specificity)  تززاتع  عززِتزززای
ًؾاى دادُ  1ای در جذٍل  جولِ چٌذ ،ؽعاعی RBFكزًل خطی، 
 γ = 0.009ؽعاعی تا  RBFتزای كزًل  SVMتاسدّی  .ؽذُ اعت

ارائزِ   3ٍ تزای كزًل چٌذجولِ ای تزا درجزِ    c =1 تٌظين باتت ٍ
 .ؽذُ اعت

ؽزعاعی در طثقزِ    RBFكزًزل  تا تَجِ تِ ًتایق هٌاعثی كِ 
ًؾزاى دادُ   تٌذی افزاد هغتعذ تِ الکليغزن اس افززاد غيزز هغزتعذ    

ًتایق ساصل اس هطالعِ ساوز ًيزش   1طثق جذٍل ، [14، 11] اعت
 .هؤیذ ایي هطلة هی تاؽذ

 
تزاعاط هعيارّای ارسیاتی صحت،  SVMطثقِ تٌذی كٌٌذُ تاسدّی : 1جذٍل

ؽعاعی تِ اسای  RBFسغاعيت ٍ اًحصاری تَدى تزای عِ تاتع كزًل خطی، 
0.009 = γ  ٍc = 1  ِ3ٍ چٌذ جولِ ای تا درج . 

کزول چىذ 
 جملٍ ای

        RBFکزول 
 تاتع کزول کزول خطی ضعاعی

SVM 

 صحت 1049±92% 1013±93091% 1039±91086%

 حساسيت 91026% 94031% 95029%

اوحصاری  92086% 93054% 86054%
 تًدن

 
كِ اس پاراهتز ّای وززٍری   γهقادیز هختلف  ،ایي هطالعِدر 

ؽعاعی اعزت،   RBFتا كزًل  SVMدر طزاسی طثقِ تٌذی كٌٌذُ 
 . ُ اعتنسهایؼ ٍ ًتایق تْتزیي اًتخاب گشارػ ؽذ

اتَهاتيز   كزِ تحليزل    ؽذُ اعزت ُ ًؾاى داد تحقيقایي در 
تَع  طثقِ تٌذی كٌٌزذُ   افزاد عالنافزاد الکلی اس  EEGعيگٌال 

تِ عٌَاى ی  طثقِ تٌذی كٌٌزذُ قذرتوٌزذ    هاؽيي تزدار پؾتيثاى
هزی تَاًزذ كاًذیزذ هٌاعزثی تززای       SVMٍ  اهکاى پذیز هی تاؽذ

طزاسی ٍ تَععِ ی  عيغتن خَدكار كارا جْت تؾزخيص افززاد   
 .الکلی تاؽذ

تز اعاط طَل تزدار ٍیضگی تذعت نهذُ در فضزای  ّوچٌيي 
جذیذ ٍ ًتایق ارسیاتی، هؾاّذُ هی ؽَد كِ رٍػ اًتخاب ٍیضگزی  

تا ؽٌاعایی  ،اس دیذگاُ رٍػ ّای كاّؼ تعذ تزدار ٍیضگیجلَعَ 
تزای توزایش ًوًَزِ ّزای     قاتل قثَلیاس تَاًایی  ٍیضگی ّای تْيٌِ

 .تزخَردار هی تاؽذٍاتغتِ تِ الکل اس ًوًَِ ّای كٌتزلی 
طثقزِ تٌزذی افززاد     در سهيٌِدر تحقيقار هؾاتِ اًجام ؽذُ 

، ٍیضگی ّای تذعزت نهزذُ تزز    غتِ تِ الکل اس افزاد غيز ٍاتغتٍِات
 در. ارسیزاتی ؽزذُ اًزذ   تِ رٍػ هتَع  گيزی  ERPپایِ اعتخزاج 
تززای   یز  عزَصُ   یتِ دليل اعتفادُ اس ّوِ بثت ّا ّا ایي رٍػ
 ERPتِ اسای ّز فزد فق  یز  عزيگٌال    ًتْادر ا، ERPاعتخزاج 

تاقی هی هاًذ كِ در ًتيجِ نى تعزذاد دادُ ّزای نهزَسػ جْزت     
ایزي اهزز اعزتفادُ اس    تزذ ٍ   اتفکي  دٍ گزٍُ اس ّن كزاّؼ هزی ی  

ّوچٌزيي تزِ علزت    . طثقِ تٌذی كٌٌذُ ّا را هحزذٍد هزی عزاسد   
 ،در افززاد هختلزف   ساصزل ؽزذُ   ّزای  ERPدر  هؾاتْت ظاّزی
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در . هی تَاى اعتخزاج ًوَدهتوایش كٌٌذُ هحذٍدتزی ٍیضگی ّای 
تعذاد جْت تفکي  افزاد ٍاتغتِ تِ الکل اس افزاد عالن ایي تحقيق 
هَرد تزرعزی   عَصُتزای ّز  ار غيزتطثيقی بثت ؽذُكل نسهایؾ
هتَعز   اعزتفادُ اس تکٌيز    ًيزاس تزِ    تزذٍى ، تٌاتزایي قزار گزفت
ای نهزَسػ ٍ نسهزَى   تعزذاد دادُ ّز   ٍ تا در اختيار داؽزتي گيزی 
تَاًغتين تا صحت تغيار خَتی دٍ گزٍُ را اس یکذیگز جزذا   ،تيؾتز
 .عاسین
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