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نتایج مقدمه
ه این ب. از ویژگی های قابل توجه و مهم مغز انسان شکل پذیری عصبی آن استیکی 

سان به همین دلیل است که ان. معنی که مغز می تواند ارتباطات خودش را اصالح کند
د می از کودکی به بزرگسالی رشد می کند و یا از بسیاری از آسیب های مغزی بهبو

[1].یابد
ما در این پروژه بررسی تغییرات ارتباطات بین نواحی مختلف مغز در طی هدف 

کمک گرفته EEGیادگیری یک عمل حرکتی است و برای این کار از سیگنال های 
.شده است

تعیینپیشازپروتکلیباداوطلب4بهمربوطرفتاریوEEGهایدادهازآزمایش،ایندر
[3].استشدهاستفادهشده

پردازشپیش
:استشدهطیزیرمراحلEEGهایسیگنالپردازشپیشبرای

0.5Hz-40Hzگذرمیانفیلتر•

خرابهایکانالیابیدرون•
ICAالگوریتمکردناجرا•

ICAازاستفادهباهاآرتیفکتحذف•

حذفازپسزمانیحوزهدرهاکانالبررسی•

پردازش
Spearmanهمبستگیازسررویگرفتهقرارالکترود64بینهمبستگییمحاسبهبرای

[2]:استشدهاستفاده

.هستندهمبهمربوطمتغیرهایهایرنکبینیفاصلههاdiکه

تحلیلهایروش
ایجعبهنمودارازاستفاده-1
64*64همبستگیهایماتریستصویرینمایش-2
جایگشتتستازاستفاده-3
:زیرصورتبهدیگرالکترود63باالکترودهربینهمبستگیرنگینمایش-4
سفیدرنگبا0-0.25بینهمبستگی•
آبیرنگبا0.25-0.5بینهمبستگی•
سبزرنگبا0.5-0.75بینهمبستگی•
قرمزرنگبا0.75-1بینهمبستگی•

جمع بندی
(بر مبنای داده های رفتاری. )یادگیری معموال از روز چهارم شروع می شود•
.  می شوندضعیف تر یا قوی تر هااکثر همبستگی های دو به دو میان الکترود ،با یادگیری•
یگر جدید از یک الکترود در یک ناحیه ی مشخص به الکترود هایی در نواحی دارتباطات •

.ممکن است شکل بگیرد یا این که ممکن است ارتباطات قبلی از بین بروند
ف در که ممکن است به دلیل اختال.)نیستندشبیه هم داوطلب کامال 4در تغییرات میزان •

و پس ولی در تمامی داوطلبان ارتباطات جدیدی به نواحی پیشانی.( میزان یادگیری باشد
.سری ایجاد شده است

ر قسمت هایی از مغز که زیکه احتماال می دهد نشان همبستگی الکترود ها تغییرات •
منابع و پیدا کردنبا الکترود ها قرار گرفته اند در راستای یادگیری با هم کار می کنند اما 

.حل مسئله ی معکوس می توان از این موضوع مطمئن شد
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xx: شماره پوستر

:روز یک داوطلب7نمودار جعبه ای 

:7و 1ماتریس های همبستگی روز های 

:7و1تست جایگشت برای اختالف میانگین همبستگی های بین روزهای 

(:6-7)و ( 1-2)نمایش همبستگی بین الکترود اول و بقیه ی الکترودها بین روزهای 


