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 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
 های متمايزکننده از سيگنال مغزی کودکان نارساخوان، قبل و بعد از درماناستخراج ويژگي  :پروژه عنوان

 آناهيتا اوليايي دانشجو:خانوادگي  ام و نامن

 دکتر مريم محبي استاد راهنمای پروژه:

 دکتر رضا رستمي استاد مشاور پروژه:

 دکتر منصور ولي )استاديار( (: ارزياب داخلي)مرتبه علمي

 (دانشگاه شاهد -استاد علي مطيع نصرآبادی ) دکتر (:نام دانشگاهو  مرتبه علميارزياب خارجي)

 چکيده)فارسي(:
أ ارثی داشته باشد يا در تواند منشاست. اين اختالل می آن هاینشانه يكی خواندن و نوشتن در ضعف كه است شناختیعصب اختالل نوعی نارساخوانی 

قبل و كه  كودک نارساخوان شانزده یمغز یهاگنالیسنامه در اين پايان اثر عوامل ديگری مثل اختالالت مغزی، عدم تمركز حواس، اضطراب و ... باشد.

هدف اند. شدهثبت بستهچشمان  و های مغزی در حالت استراحتسیگنال. شده است لیتحل، گرديدهثبت  كاردرمانی و تحريک الكتريكی مغزبعد از 

های سیگنال ای از ويژگیكنند و همچنین زير مجموعهتغییر می درمانكه تحت تأثیر است  EEGهايی از سیگنال ويژگیاصلی اين تحقیق يافتن 

EEG يافتن . عالوه بر اين، بندی كننداز اعمال روش درمانی( را طبقه های دو كالس )قبل و پسكه در كنار هم با بیشترين درصد درستی، داده

هزار و پردازش، بیش از پس از انجام مراحل پیش .نیز حائز اهمیت است اند، دچار تغییر شدهدرمانباندهای فركانسی و الكترودهايی كه تحت تأثیر 

استخراج شده و با اعمال دو رويكرد آماری و تركیبی در انتخاب ويژگی،  EEG ثبت سیگنال الكترود 17از  فازی  ،طیفی، آماری زمانی، ويژگی سیصد

كاهش ويژگی و انتخاب ويژگی  هایاند، شناسايی شدند. سپس با اعمال الگوريتمهايی كه هر كدام به تنهايی تحت تأثیر درمان تغییر كردهويژگیتک

بندی های دو كالس را طبقههای متأثر از درمان، كه با بیشترين دقت دادهوعه از ويژگیهای برتر در رويكرد تركیبی، بهترين زيرمجمويژگیروی تک

های برتر )در دو رويكرد(، ويژگیسپس با بررسی فراوانی الكترودها و همچنین بررسی باندها و زيرباندهای فركانسی در بین تکكنند، يافت شدند. می

اعمال همزمان دو درمان كاردرمانی و تحريک دهد درمان شناسايی شدند. نتايج نشان می حت تأثیرالكترودها، باندها و زيرباندهای فركانسی ت

ساير بیش از  و فازی طیفی هایويژگیشود. برای نمونه مشاهده شد می EEGهای مستخرج از ای در ويژگیمنجر به تغییرات گسترده الكتريكی،

های مختلفی كنند و الكترودهای بخشتغییر می باالهای طیفی، عمومًا در باندهای فركانس دهند. به عالوه ويژگیبه درمان واكنش نشان می اپارامتره

های مؤثر انتخاب شده، شوند. در نهايت با استفاده از مجموعه ويژگیدچار تغییر می پس از درمانگیجگاهی  و سریپسهای از مغز همچون بخش

 پذير شد.كودک نارساخوان، امكان شانزدههای مغزی پیش و پس از درمان كان جداسازی سیگنالام
 صبح 8ساعت  13/12/1397دوشنبه  : زمان

 اتاق سمينار مکان:
 شود.ارشد در جلسه دفاعيه توصيه ميحضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسي

 

 
29/10/1387-4213 


