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Resumo

As Interfaces Cérebro-Computador (do inglês Brain-Computer Interfaces – BCI) são sistemas
que visam permitir a interação entre usuários e máquinas por meio do monitoramento das ati-
vidades cerebrais. Sistemas de BCI são considerados como uma alternativa para que pessoas
com perda severa ou total do controle motor, tais como as que sofrem de Esclerose Lateral
Amiotrófica, possam contar com algum controle sobre o ambiente externo. Para mapear in-
tenções individuais em operações de máquina, os sistemas de BCI empregam um conjunto
de etapas que envolvem a captura e pré-processamento dos sinais cerebrais, a extração e
seleção de suas características mais relevantes e a classificação das intenções. O projeto e a
implementação de sistemas de BCI viáveis ainda são questões em aberto devido aos grandes
desafios encontrados em cada uma de suas etapas. Esta lacuna motivou este trabalho de
mestrado o qual apresenta uma avaliação dos principais extratores de características utiliza-
dos para classificar ensaios de imagética motora, cujos dados foram obtidos por meio de ele-
troencefalografia (EEG) e apresentam influências de artefatos, mais precisamente daqueles
produzidos por interferências provenientes de atividades oculares (monitoradas por eletroo-
culografia – EOG). Foram considerados sinais coletados pela BCI Competition IV-2b, os quais
contêm informações sobre três canais de EEG e três outros de EOG. Como primeira etapa,
foi realizado o pré-processamento desses canais utilizando a técnica de Análise de Compo-
nentes Independentes (ICA) em conjunto com um limiar de correlação para a remoção de
componentes associados a artefatos oculares. Posteriormente, foram avaliadas diferentes
abordagens para a extração de características, a mencionar: i) Árvore Diádica de Bandas
de Frequências (ADBF); ii) Padrões Espaciais Comuns (CSP); iii) Padrões Espectro-Espaciais Co-
muns (CSSP); iv) Padrões Esparsos Espectro-Espaciais Comuns (CSSSP); v) CSP com banco de
filtros (FBCSP); vi) CSSP com banco de filtros (FBCSSP); e, finalmente, vii) CSSSP com banco de
filtros (FBCSSSP). Contudo, como essas técnicas podem produzir espaços de exemplos com
alta dimensionalidade, considerou-se, também, a técnica de Seleção de Características ba-
seada em Informação Mútua (MIFS) para escolher os atributos mais relevantes para o con-
junto de dados adotado na etapa de classificação. Finalmente, as Máquinas de Vetores de
Suporte (SVM) foram utilizadas para a classificação das intenções de usuários. Experimentos
permitem concluir que os resultados do CSSSP e FBCSSSP são equiparáveis àqueles produzi-
dos pelo estado da arte, considerando o teste de significância estatística de Wilcoxon bilate-
ral com confiança de 0, 95. Apesar disso o CSSSP tem sido negligenciado pela área devido
ao fato de sua parametrização ser considerada complexa, algo que foi automatizado neste
trabalho. Essa automatização reduziu custos computacionais envolvidos na adaptação das
abordagens para indivíduos específicos. Ademais, conclui-se que os extratores de caracterís-
ticas FBCSP, CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP não necessitam da etapa de remoção de artefatos
oculares, pois efetuam filtragens por meio de modelos autoregressivos.

Palavras-chave. Interface Cérebro-Computador; Imagética Motora; Extração de Característi-
cas; Aprendizado de Máquina.
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Abstract

Brain-Computer Interfaces (BCI) employ brain imaging to enable human-machine inte-
raction without physical control. BCIs are an alternative so that people suffering from severe
or complete loss of motor control, like those with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), may
have some interaction with the external environment. To transform individual intentions onto
machine operations, BCIs rely on a series of steps that include brain signal acquisition and
preprocessing, feature extraction, selection and classification. A viable BCI implementation
is still an open question due to the great challenges involved in each one of these steps. This
gap motivated this work, which presents an evaluation of the main feature extractors used to
classify Motor Imagery trials, whose data were obtained through Electroencephalography
(EEG) influenced by ocular activity, monitored by Electrooculography (EOG). In this sense,
signals acquired by BCI Competition IV-2b, were considered. As first step the preprocessing
was performed through Independent Component Analysis (ICA) together with a correlation
threshold to identify components associated with ocular artifacts. Afterwards, different fea-
ture extraction approaches were evaluated: i) Frequency Subband Dyadic Three; ii) Com-
mon Spatial Patterns (CSP); iii) Common Spectral-Spatial Patterns (CSSP); iv) Common Sparse
Spectral-Spatial Patterns (CSSSP); v) Filter Bank Common Spatial Patterns (FBCSP); vi) Filter
Bank Common Sectral-Spatial Patterns (FBCSSP); and, finally, vii) Filter Bank Sparse Spectral-
Spatial Patterns (FBCSSSP). These techniques tend to produce high-dimensional spaces, so
a Mutual Information-based Feature Selection was considered to select signal attributes.
Finally, Support Vector Machines were trained to tackle the Motor Imagery classification. Ex-
perimental results allow to conclude that CSSSP and FBCSSSP are statistically equivalent the
state of the art, when two-sided Wilcoxon test with 0, 95 confidence is considered. Neverthe-
less, CSSSP has been neglected by this area due to its complex parametrization, which is
addressed in this work using an automatic approach. This automation reduced computati-
onal costs involved in adapting the BCI system to specific individuals. In addition, the FBCSP,
CSSP, CSSSP, FBCSSP and FBCSSSP confirm to be robust to artifacts as they implicitly filter the
signals through autoregressive models.

Keywords. Brain-Computer Interfaces; Motor Imagery; Feature Extraction; Machine Lear-
ning.
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CAPÍTULO

1
Introdução

A ergonomia visa estudar a interação entre seres humanos e elementos de um deter-

minado sistema com o intuito de projetá-lo com base nas necessidades, habilidades e

limitações humanas (Jastrzebowski, 1857). Neste contexto, a área de Interação Humano-

Computador (IHC) visa projetar dispositivos digitais de acordo com características físicas,

cognitivas e motivacionais de diferentes indivíduos (Moray, 2005). Desenvolvimentos mais

recentes da área de IHC têm buscado projetar dispositivos eletrônicos capazes de respon-

der à solicitação de indivíduos com pouco ou nenhum controle motor, considerando, prin-

cipalmente, a reabilitação de pessoas que sofreram danos no sistema sensório-motor. Uma

das tecnologias estudadas para auxiliar na reabilitação desses indivíduos são as Interfaces

Cérebro-Computador (do inglês Brain-Computer Interface – BCI).

BCI tem suas raízes nos primeiros estudos realizados pelo cientista alemão Hans Berger,

em 1929, quando ele monitorou pela primeira vez a atividade elétrica cerebral a partir

do sensoriamento do escalpo humano (Graimann et al., 2010). Posteriormente, em 1964,

Dr. Grey Walter apresentou a primeira Interface Cérebro-Computador, cujo objetivo era

o de mapear a atividade cerebral humana produzida ao se pressionar o botão de um

projetor, avançando as páginas de uma apresentação. Dr. Walter percebeu que o avanço

ocorria antes que o paciente pressionasse o botão, ou seja, assim que a operação era

mentalmente planejada, consequentemente não havia a necessidade da movimentação

dos membros do indivíduo (Graimann et al., 2010).
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Esses primeiros resultados fomentaram o interesse sobre BCI devido à possibilidade de

construção de sistemas que pudessem auxiliar pessoas com perda total do controle mo-

tor, tal como as que sofrem de Esclerose Lateral Amiotrófica (do inglês Amyotrophic Lateral

Sclerosis – ALS), a interagir com o ambiente externo de maneira mais autônoma. Nesse con-

texto, um sistema de BCI seria utilizado para a movimentação de uma cadeira de rodas,

por exemplo.

Contudo, diversos desafios ainda são encontrados no que se refere ao projeto de BCIs,

dentre eles a coleta de sinais produzidos pelo cérebro e sua correta interpretação para

efetuar uma ação sobre o meio externo. Não obstante, há ainda a necessidade da rápida

manipulação dos dados coletados para que o indivíduo tenha interações que simulem as

naturalmente realizadas por meio de seu corpo. Essa interação natural do ser humano

sobre o ambiente ao seu redor é dada por meio da comunicação entre o Sistema Ner-

voso Central (SNC) e músculos, a partir do Sistema Nervoso Periférico (SNP). Uma saída

eferente determina o controle dos órgãos com movimentação voluntária, ou seja, quando

há comunicação direcionada do SNC para o SNP. Já uma saída aferente é vinculada à per-

cepção humana, i.e., envolve a comunicação do sistema sensorial humano para o SNC.

Danos nesses canais podem causar problemas sensório-motores, produzindo perda parcial

ou total do controle motor (Purves et al., 2001).

As Interfaces Cérebro-Computador devem, portanto, por meio do monitoramento da

atividade cerebral, criar uma alternativa ao canal de comunicação entre o Sistema Ner-

voso Central e músculos tal qual o canal eferente natural. Tecnologias como as base-

adas em foco ocular (eye-gaze based) (Morimoto & Mimica, 2005) e em Eletromiografia

(Chowdhury et al., 2013) têm sido utilizadas para a melhoria da qualidade de vida de in-

divíduos com perda parcial do controle motor, contudo elas não abrangem pessoas que

perderam totalmente tal controle, i.e., com Síndrome de Encarceiramento Total (do inglês

Complete Locked-In Syndrom – CLIS), pois a primeira exige que o usuário possua habilidade

para movimentar os olhos, enquanto a segunda, para movimentar algum músculo espe-

cífico. Neste contexto, mesmo que os sistemas de BCI atuais não contem com eficiência

similar à oferecida pelos meios físicos de interação, nem mesmo com a confiabilidade ne-

cessária para a identificação das intenções humanas, eles podem prover maior autonomia

a pessoas com CLIS (Graimann et al., 2010).

A tradução da atividade cerebral de um indivíduo em uma operação de máquina re-
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quer conhecimento sobre sinais que caracterizam intenções, os quais são chamados de

sinais de controle (Nicolas-Alonso & Gomez-Gil, 2012). Para o monitoramento desses sinais,

duas estratégias podem ser adotadas: a de Atenção Seletiva (AS) e a de Imagética Mo-

tora (IM). A primeira requer um estímulo exógeno, sendo esse auditivo, visual ou somatos-

sensorial, para que, a partir das informações produzidas por uma saída aferente, possa ser

identificada a intenção do usuário (Graimann et al., 2010). Por exemplo, o potencial P300

corresponde ao aumento na amplitude de um sinal cerebral produzido em torno de 300

milissegundos após um estímulo exógeno, o qual é caracterizado por ser imprevisto pelo in-

divíduo em questão. Assim, a partir de um conjunto de símbolos apresentados ao usuário,

uma modificação repentina em um deles (por exemplo um realce cromático), irá produzir

um potencial P300 em seu sinal cerebral tal como ilustrado na Figura 1.1.

Estratégias de Atenção Seletiva são utilizadas no projeto de BCIs síncronas, as quais ne-

cessitam esperar pelo término de um estímulo exógeno para proceder com a coleta e

interpretação dos sinais de controle. Esses sistemas são caracterizados por não produzirem

respostas em tempo real, exigindo, contudo, pouco ou nenhum treinamento por parte do

usuário, visto que os sinais de controle abordados por essa estratégia são intrínsecos à ati-

vidade autônoma cerebral e se comportam de maneira menos subjetiva (Graimann et al.,

2010; Nicolas-Alonso & Gomez-Gil, 2012). Além disso, a AS possibilita a execução de tare-

fas complexas, como a comunicação, dado que o usuário irá selecionar uma operação

arbitrária (e.g., digitar um determinado caracter, frente a um conjunto de outros símbolos).

Em contrapartida, a estratégia de Imagética Motora não requer estímulo externo, i.e.,

quaisquer atividades cerebrais produzidas por intenções motoras de um indivíduo devem

ser compreendidas e traduzidas em operações de máquina. Pelo simples fato do indivíduo

controlar todas as operações e não haver a necessidade de estímulo exógeno, estraté-

gias de IM suportam controle assíncrono, no entanto a identificação dos sinais de controle

é muito mais complexa uma vez que varia entre indivíduos tanto em termos de intensi-

dade quanto frequências (Doppelmayr et al., 1998; da Silva & Pfurtscheller, 1999; Neuper &

Pfurtscheller, 2001; del R Millan et al., 2002). Portanto, é essencial que haja uma etapa de

treinamento do usuário para que opere esse tipo de BCI, além disso o método de tradução

dos sinais deve-se adaptar ao comportamento da atividade cerebral do sujeito (Wolpaw

et al., 2002; Raza et al., 2015).

Tipicamente, estratégias de IM utilizam sinais cerebrais denominados ritmos sensório-
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Figura 1.1: Manifestação do potencial P300 causada por um estímulo exógeno. Note que,
o usuário está atento à letra “A”, se essa for realçada, haverá a produção do sinal de
controle. (Adaptado de Graimann et al. (2010)).

motores (Neuper et al., 2009), os quais são caracterizados pelo aumento ou redução de

amplitude em um intervalo de frequência específico. Ao aumento, dá-se o nome de Sin-

cronização Relacionada a Evento (do inglês Event-related Synchronization – ERS) enquanto,

à redução, Dessincronização Relacionada a Evento (do inglês Event-related Desynchroni-

zation – ERD). Essas atividades se propagam de diferentes maneiras na região do córtex

cerebral de acordo com a intenção de execução de cada movimento (esse aspecto

intencional motivou a denominação de IM). Complementarmente, há três intervalos de

frequência que sofrem tais alterações dada a intenção de um movimento, os quais dão

origem a três ondas cerebrais específicas denominadas µ (8− 12 Hz), β (12− 30 Hz) e γ (> 30

Hz) (Graimann et al., 2010).

Uma vez monitorada a atividade cerebral, uma BCI baseada na estratégia de Imagé-

tica Motora deve extrair os ritmos sensório-motores. Essa etapa é tipicamente realizada

pela filtragem dos sinais cerebrais nas faixas de frequência µ e β, os quais sofrem redução

em sua amplitude quando ocorre a intenção ou a execução de uma tarefa motora. Cabe

ressaltar que essa variação é ainda mais evidente em regiões contralaterais ao movimento

e é denominada de Dessincronização Relacionada a Eventos (ERD). O oposto, ou seja, o

aumento da atividade rítmica sensório-motora, ocorre após o movimento ser executado ou
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imaginado, i.e., no período de relaxamento (Wolpaw et al., 2002), e é chamada de Sincro-

nização Relacionada a Eventos (ERS). São essas alterações de amplitude em determinadas

frequências dos sinais cerebrais que permitem a construção de sistemas baseados em IM.

Cabe ainda ressaltar que movimentos voluntários propagam a ERD, através do córtex

motor, sobre as maiores frequências da onda µ e as menores da onda β. Esses sinais de con-

trole iniciam-se proeminentemente sobre regiões contralaterais ao movimento e se tornam

bilateralmente simétricos no decorrer da atividade motora (Pfurtscheller & da Silva, 1999).

Já a faixa inferior das ondas µ, mais precisamente no intervalo de 8 Hz a 10 Hz, apresenta

um comportamento simétrico durante a preparação do movimento, logo pesquisadores

a consideram como um preparo motor geral (Pfurtscheller & Neuper, 2010). Em contra-

partida, as altas frequências das ondas µ contêm informações relativas à lateralidade dos

movimentos (Pfurtscheller & Neuper, 2010), consequentemente, sua correta manipulação

deve permitir a identificação da intenção e do lado do corpo a ser movimentado (direito

ou esquerdo).

Diversos trabalhos têm considerado os aspectos de Dessincronização Relacionada a

Eventos (ERD) e Sincronização Relacionada a Eventos (ERS) a fim de construir sistemas de

BCI de alta acurácia na classificação de Imagética Motora. Dentre eles, deve-se destacar

Wolpaw et al. (2002) e McFarland & Wolpaw (2011), que discutem pontos fundamentais

sobre os sinais de controle e como eles podem ser empregados na construção de BCIs, e

Ince et al. (2007); Ang et al. (2012a) e Zhou & Wan (2012), que apresentam diversos métodos

para a extração de características de ERD e ERS específicas de um indivíduo.

Esses estudos refletem o crescente interesse pelo projeto e construção de BCIs, os quais

motivaram a organização de diversas conferências e competições para a identificação

de Imagética Motora, tais como a BCI Competition, fomentada pelo projeto Berlin Brain-

Computer Interface (of Education & Research, 2016), mantido pelo Ministério Federal da

Educação e Pesquisa Alemão. Essa competição visa a melhoria na aquisição, extração de

características e classificação de sinais de controle.

Com o advento dessas competições, tornou-se possível projetar novas abordagens de

BCI e compará-las aos sistemas existentes. Nesse contexto, este trabalho de mestrado ava-

lia diferentes técnicas de extração de características de sinais cerebrais e as utiliza em uma

etapa de classificação posterior, a fim de identificar intenções de movimento. Assim, torna-

se possível comparar a eficiência de cada um desses extratores que visam produzir carac-
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Figura 1.2: Ilustração das etapas envolvidas para a classificação de sinais de controle em
Interfaces Cérebro-Computador.

terísticas discriminativas para a Imagética Motora. Posteriormente, essas características são

utilizadas como entrada para a técnica de Máquinas de Vetores de Suporte (do inglês Sup-

port Vector Machines – SVM), sobre a qual há a expectativa de classificar intenções de

movimento. Na Figura 1.2 são ilustradas todas as etapas envolvidas neste trabalho bem

como as técnicas tipicamente estudadas pela literatura 1. Cabe ressaltar que essas são as

mesmas etapas consideradas por demais trabalhos que visam o projeto de BCIs baseados

em Imagética Motora (Bashashati et al., 2007; Ang et al., 2012a). Essas etapas são: aquisi-

ção dos sinais, pré-processamento, extração de características, seleção de características

e classificação de intenções.

Na etapa de aquisição dos sinais cerebrais, diversas técnicas de imageamento podem

ser empregadas para, tais como: Magnetoencefalografia (MEG), Imageamento por Res-

sonância Magnética Funcional (do inglês Functional Magnetic Resonance Imaging – fMRI),

Espectroscopia de Infravermelho Próximo (do inglês Near Infrared Spectroscopy – NIRS), Ele-

trocorticografia (ECoG) e, finalmente, Eletroencefalografia (EEG). Dentre essas foi conside-

rada a EEG, devido a não necessitar de procedimentos clínicos invasivos, ter menor custo

de aquisição e contar com maior volume de dados disponíveis na literatura. Por outro lado,

essa técnica de imageamento apresenta baixa resolução espacial (cobertura do córtex

com eletrodos), o que tende a prejudicar a qualidade dos dados coletados.

A técnica de Eletroencefalografia monitora a atividade neuroelétrica por meio de ele-

trodos posicionados tipicamente segundo padrões tais como o 10-20, 10-10 e 10-5 (Jurcak

et al., 2007). Esses padrões servem para definir a disposição dos eletrodos no escalpo, tal

como ilustrado na Figura 1.3. Cada um desses componentes capta a atividade neuroe-

létrica em uma região com uma grande densidade de neurônios e, portanto, apresenta

1Os próximos capítulos abordarão essas técnicas.
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Figura 1.3: Posicionamento de eletrodos segundo o padrão 10-20 para o monitoramento
eletroencefalográfico (Adaptada de Nguyen et al. (2013)). Cada círculo rotulado corres-
ponde a um eletrodo. Os rótulos indicam: a letra F corresponde à região frontal do escalpo
humano; a letra C está associada à região cortical; a letra T indica a região temporal; a
letra P corresponde à região parietal; e, finalmente, a letra O indica a região occipital.

baixa resolução espacial.

Ainda na etapa de aquisição dos sinais cerebrais para Imagética Motora, é necessária

a estruturação das sessões experimentais para serem produzidas relações entre os dados e

suas respectivas classes. Tipicamente, essas sessões empregam uma coleção de ensaios,

tal como ilustrado na Figura 1.4, os quais contam com um período de relaxamento em que

o indivíduo não efetua qualquer ação, um período em que uma tarefa é apresentada e

que, posteriormente, deve ser imaginada (intenção de movimento) pelo voluntário. Em se-

guida, há um período aleatório entre dois ensaios para que o voluntário não se adapte ao

sistema. Cada ensaio é associado a uma tarefa, possibilitando sua análise e classificação.

Cabe ressaltar que os sinais coletados para cada ensaio apresentam alta sensibilidade

a ruídos endógenos e exógenos, o que motiva a etapa de pré-processamento (Figura 1.2).

Eventuais ruídos exógenos podem ser causados, por exemplo, pelo próprio equipamento,

pois a impedância dos eletrodos interfere na aquisição dos sinais (nesse caso, filtros estreitos

são tipicamente utilizados para a eliminação das frequências de 50 ou 60 Hz).

Além disso, há atividades que não estão relacionadas à intenção do usuário, tais como

as oculares (via monitoramento por Eletrooculografia – EOG), musculares (via Eletromio-
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Figura 1.4: Os ensaios são iniciados com um período de espera. Posteriormente, o indivíduo
é avisado que haverá uma tarefa a seguir (período de referência). Logo após, a tarefa é
apresentada e executada pelo indivíduo o qual, finalmente, é submetido a um período de
repouso de tempo aleatório.

grafia – EMG) e cardíacas (via Eletrocardiografia – ECG), e que produzem interferências

endógenas. Esses artefatos são tipicamente tratados a partir do emprego de técnicas tais

como Regressão Linear, Análise de Componentes Independentes (do inglês Independent

Component Analysis – ICA), Modelos Autorregressivos (do inglês Autoregressive Models – AR)

ou Análise de Componentes Principais (do inglês Principal Component Analysis – PCA) (Fa-

tourechi et al., 2006). Com isso, espera-se que os sinais contenham apenas as informações

relevantes para a classificação de movimentos.

A etapa de extração de características em sistemas de BCI visa produzir, a partir dos

sinais de controle, informações relevantes para a classificação das intenções de um indiví-

duo. No caso da Imagética Motora os sinais de controle tipicamente utilizados são relativos

à sincronização e dessincronização das ondas µ e β, usualmente, nas faixas de frequên-

cia entre [7, 12] Hz e [12, 30] Hz. Cabe ressaltar que estudos como o de Ang et al. (2012a)

ainda utilizam a faixa entre [4; 40] Hz, também adotada neste trabalho. Assim, é bastante

comum, após o pré-processamento, aplicar um filtro passa-bandas para se extrair sinais

dentro dessas faixas de frequência. Contudo, as características mais relevantes podem es-

tar em sub-bandas, motivando sua decomposição por meio de Transformadas Wavelet (do

inglês Wavelet Transform – WT) ou banco de filtros (Ince et al., 2007; Yang et al., 2007; Ting

et al., 2008; Ang et al., 2012a).

Além disso, dadas as características topográficas (o termo “topográfica” é utilizado

como referência ao modelo de organização dos sensores de EEG sobre o escalpo humano)

da ERS e ERD, análises e filtros espaciais tais como o Padrão Espacial Comum (do inglês

Common Spatial Patterns – CSP) (Koles, 1991) e Decomposição Espacial de Sub-espaços
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Comum (do inglês Common Spatial Subspace Decomposition – CSSD) (Wang et al., 1999).

Ainda, outras técnicas apresentadas pela literatura, tais como Padrão Espectro-Espacial

Comum (do inglês Common Spectral-Spatial Patterns – CSSP) (Lemm et al., 2005), e Padrão

Esparso Espectro-Espacial Comum(do inglês Common Sparse Spectral-Spatial Patterns – CS-

SSP) (Dornhege et al., 2006), são empregadas para abordar, também, dependências tem-

porais. Complementarmente, os Modelos Autorregressivos (do inglês Autoregressive Models

– AR) e Redes Neurais Preditivas (RNP) (Burke et al., 2005; Coyle et al., 2005; Coyle, 2009;

Hsu, 2013) e suas variações também são utilizadas para a representação de características

temporais da ERS e ERD.

No entanto, métodos de extração de características podem produzir espaços de alta di-

mensionalidade (grande número de atributos) o que pode prejudicar a classificação das in-

tenções de movimento, motivando a inclusão de uma etapa de seleção de características

(Figura 1.2). Técnicas como a Análise de Discriminante Linear (do inglês Linear Discriminant

Analysis – LDA) (Mclachlan, 2004), Análise de Discriminante com Kernel (do inglês Kernel

Discriminant Analysis – KDA) (Mika et al., 1999), Análise de Componentes Principais (PCA) e

Seleção de Características baseada em Informação Mútua (do inglês Mutual Information-

based Feature Selection – MIFS) (Ang et al., 2012b) são tipicamente empregadas para a

redução desses espaços, sendo a última a considerada neste trabalho.

A última etapa, ilustrada na Figura 1.2, é responsável pela classificação do espaço de

características. Nessa fase, os algoritmos tradicionais de aprendizado supervisionado de

máquina, tais como Redes Neurais Artificiais (do inglês Artificial Neural Networks – ANN),

k-Vizinhos mais Próximos (do inglês k-Nearest Neighbors – kNN) e Máquinas de Vetores de

Suporte são comumente utilizados a fim de estimar a distribuição de probabilidades con-

junta que melhor define as relações entre atributos de entrada e classes. No contexto deste

trabalho, são utilizadas as Máquinas de Vetores de Suporte devido à garantia mais justa de

aprendizado, segundo o Princípio de Minimização do Risco Empírico, conforme provado

pela Teoria do Aprendizado Estatístico (TAE) (von Luxburg & Scholkopf, 2009).

Em resumo, com base nas etapas apresentadas, este trabalho de mestrado focou na

construção e avaliação de um sistema de BCI baseado em Imagética Motora utilizando:

i) EEG como técnica de coleta de sinais cerebrais; ii) a técnica de Análise de Compo-

nentes Independentes (ICA) para analisar componentes estatisticamente independentes e

separá-los a fim de melhor identificar e remover sinais de Eletrooculograma; iii) diversas téc-
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nicas de extração de características foram avaliadas, entre elas: Árvore Diádica de Bandas

Frequência (ADBF), CSP, CSSP, CSSSP, Filter Bank CSP (FBCSP), Filter Bank CSSP (FBCSSP) e Filter

Bank CSSSP (FBCSSSP); iv) seleção de características utilizando a técnica de Seleção de

Características baseada em Informação Mútua (do inglês Mutual Information-based Fea-

ture Selection – MIFS) (Ang et al., 2012a,b); e, finalmente, v) classificação de intenções de

movimento, utilizando Máquinas de Vetores de Suporte. Os sinais de EEG utilizados neste

trabalho foram disponibilizados pela BCI Competition IV-2b (Tangermann et al., 2012), os

quais contam com ensaios referentes a dois tipos de Imagética Motora: movimento da

mão esquerda e da mão direita. Os resultados obtidos foram comparados aos reportados

junto à BCI Competition, além de outros produzidos por estudos mais recentes.

Este trabalho está organizado nos seguintes capítulos: no Capítulo 2 são apresentadas

a descrição da BCI Competition, a especificação da base IV-2b e seus trabalhos relaciona-

dos; no Capítulo 3 são introduzidos os métodos e as abordagens utilizadas neste trabalho;

no Capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões acerca dos experimentos e, fi-

nalmente, o Capítulo 5 contém as conclusões e direções futuras para este trabalho.



CAPÍTULO

2
BCI Competition

2.1 Considerações Iniciais

Apesar do avanço tecnológico na área de imageamento cerebral e o maior acesso a

equipamentos de Eletroencefalografia (EEG), a coleta de dados ainda requer uma infra-

estrutura laboratorial específica. A publicação de dados adquiridos a partir do monito-

ramento de atividades cerebrais auxilia não só na divulgação de trabalhos relacionados

como também no desenvolvimento de pesquisas em sistemas de BCI, já que, nesse sen-

tido, algumas delas podem ser feitas sem o acesso à infra-estrutura laboratorial. Além disso,

a disponibilização dos ensaios permite a comparação quantitativa de diferentes métodos

de análise, processamento, tomada de decisão e a reprodutibilidade experimental. Neste

contexto, este trabalho de mestrado utiliza os dados coletados e disponibilizados pela BCI

Competition.

A BCI Competition é uma competição criada a partir do projeto Berlin Brain-Computer

Interface (Tangermann et al., 2012) que visa a publicação de sessões de BCIs e a avalia-

ção de diferentes técnicas aplicadas a diferentes problemas dentro da área de Interfaces

Cérebro-Computador. Essa competição foi realizada por quatro anos e conta com diversas

bases destinadas a diferentes problemas como o de Imagética Motora, identificação de

caracteres por sinais P300, autorregulação de ondas µ e β, autorregulação de Potenciais

Corticais Lentos, classificação de Eletroencefalografia contínua sem estrutura de ensaios,

11
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classificação de sinais de EEG afetados por movimento ocular, entre outros. Os dados co-

letados a partir dessas sessões têm sido amplamente utilizados na literatura para abordar

diferentes desafios associados à área de BCI.

Como os dados da primeira edição não estão disponíveis no site da BCI Competition

(of Education & Interface, 2014), são apresentados, primeiramente, os problemas da se-

gunda edição que contam com: 1-a/1-b) Autorregulação de Potenciais Corticais Lentos;

2-a) Autorregulação de ondas µ e/ou β-central; 2-b) Paradigma P300-speller; 3) Imagética

Motora com duas classes; e 4) Self-Paced 1s.

A terceira edição da BCI Competition disponibilizou dados para abordar desafios rela-

cionados à: 1) Transferência de sessão para sessão de Imagética Motora monitorados por

ECoG; 2) Paradigma P300-speller; 3a) Imagética Motora de quatro classes; 3b) Imagética

Motora de duas classes com feedback online; 4a) Imagética Motora de três classes com

conjunto de treinamento pequeno; 4b) Imagética Motora de três classes sem dicas visuais

para os ensaios de teste; 4c) Imagética Motora de três classes para o problema da invari-

ância ao tempo; e, finalmente, 5) Mentalização de três classes (Imagética Motora da mão

esquerda/direita e mentalização de palavras).

Finalmente, a quarta edição da BCI Competition tratou dos seguintes desafios: 1) Ima-

gética Motora de três classes sem dicas visuais para os ensaios de teste; 2a) Imagética

Motora de quatro classes; 2b) Imagética Motora de duas classes; 3) Direção do movimento

de mão com imageamento por MEG; e 4) Flexão de dedos a partir do imageamento por

ECoG.

Dentre tais desafios, o BCI Competition II-3, BCI Competition III-3a, 3b, 4a, 4b, 4c e BCI

Competition IV-1, 2a, 2b referem-se a Imagética Motora. Por estarem associados ao ob-

jetivo deste trabalho, os conjuntos de dados associados a esses desafios são explicados a

seguir:

• BCI Competition II-3: visa a classificação da Imagética Motora das mãos esquerda/di-

reita. Demanda que o indivíduo controle, pela Imagética Motora, uma barra disposta

na tela de um computador, a qual é utilizada para feedback. A sessão experimental

foi efetuada em um dia, apenas sobre um indivíduo e em sete etapas. Cada etapa

apresenta 40 ensaios e um intervalo de alguns minutos entre eles. Por ter sido aplicado

sobre apenas um indivíduo, esse problema não contempla a variação da classifica-
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ção sobre diferentes pessoas;

• BCI Competition III-3a: este conjunto foi obtido por meio de imageamento por EEG de

64 canais para o problema de classificação de quatro diferentes tipos de movimentos

(mão esquerda/direita, pés e língua), sobre três indivíduos e com dicas visuais;

• BCI Competition III-3b: foram utilizados os canais C3 e C4 (visualizar posicionamento

destes eletrodos na Figura 1.3) para monitorar a atividade cerebral de três indivíduos

sob um cenário com feedback para a classificação da Imagética Motora da mão

esquerda/direita. Seus ensaios apresentam longa duração, pois visam a avaliação de

classificadores não-estacionários que se adaptam a mudanças do comportamento

cerebral do indivíduo no decorrer do experimento;

• BCI Competition III-4a: foram utilizados 118 canais de EEG nas sessões experimentais

efetuadas visando a classificação de três Imagética Motora (movimentos da mão es-

querda/direita e pé direito). Cinco voluntários participaram desse experimento e a

quantidade de ensaios efetuados sobre cada indivíduo para o treinamento do classi-

ficador varia de 28 a 224;

• BCI Competition III-4b: utilizou-se 118 canais de EEG para o imageamento da atividade

cerebral a fim de monitorar três tipos de Imagética Motora (idem ao item anterior). As

tarefas a serem execudas nos ensaios de validação desse experimento apresentam

períodos aleatórios entre 1, 5 e 8 segundos e são dadas por um estímulo acústico. Este

conjunto foi criado para a análise da eficiência na classificação em tempo real de

sinais cerebrais;

• BCI Competition III-4c: utilizou os mesmos ensaios de treinamento do item anterior,

contudo os de validação são efetuados algumas horas depois para que sejam ava-

liadas as variações de resposta dos classificadores em relação às mudanças nas ca-

racterísticas dos sinais cerebrais após esse período de espera;

• BCI Competition IV-1: foram utilizados 59 canais de EEG para o imageamento da ati-

vidade cerebral com o intuito de classificar dois tipos de Imagética Motora seleci-

onados entre as classes mão direita/esquerda e pés. Nos ensaios de validação, os

períodos em que os indivíduos efetuam a tarefa dada por um estímulo acústico são
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aleatórios e variam entre 1, 5 e 8 segundos para se analisar a eficiência na classifica-

ção em tempo real;

• BCI Competition IV-2a: utilizou-se 20 canais de EEG nas sessões experimentais efetua-

das com o objetivo de se classificar quatro tipos de Imagética Motora (mão direita/es-

querda, ambos os pés e língua). Nove voluntários se submeteram ao experimento e

não houve feedback. Além disso, foram utilizados três eletrodos de Eletrooculograma

(EOG) para monitorar a atividade ocular e os cinco minutos iniciais das sessões são

destinados a estimar a influência do EOG;

• BCI Competition IV-2b: utilizou-se três canais de EEG (C3,Cz e C4) nas sessões ex-

perimentais efetuadas sobre nove voluntários, visando a classificação dos Imagética

Motora da mão esquerda e direita. A mesma configuração do item anterior foi utili-

zada para a estimação da influência de EOG. Foram feitas três sessões de treinamento

sendo que, na terceira, foi apresentado feedback para o usuário. Há, também, duas

sessões de validação em que houve feedback.

Dentro do caráter deste trabalho de mestrado, o conjunto de dados disponibilizado

pela BCI Competition IV-2b apresenta desafios relevantes e que possibilitam a análise dos

sinais extraídos a partir de um equipamento de EEG com apenas três eletrodos (equipa-

mento simples e, portanto, de menor custo monetário). Esse conjunto ainda conta com

três eletrodos para coletar dados de Eletrooculografia associados ao ato de piscar do in-

divíduo. Logo, esses dados correspondem a uma situação próxima de um ambiente real

de coleta, pois todos os ruídos estão presentes. Deve-se ressaltar que esse conjunto de

dados conta com uma quantidade considerável de voluntários, o que permitiu a melhor

condução deste trabalho.

A seguir são descritas, com maiores detalhes, as sessões experimentais de monitora-

mento cerebral por EEG disponibilizadas pela BCI Competition IV-2b, as quais são conside-

radas neste trabalho. Posteriormente, são apresentados os resultados dos trabalhos repor-

tados pela mesma competição no tratamento do desafio IV-2b. A fim de complementar

os trabalhos reportados pela BCI Competition, resultados mais recentes também são discu-

tidos.
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2.2 BCI Competition IV-2b

O conjunto de dados disponibilizado pela BCI Competition IV-2b permite o estudo do

problema de Imagética Motora birrotulada (mão direita e esquerda), com uma estrutura

de ensaio e com presença de artefatos de Eletrooculografia nos sinais de EEG. Cabe res-

saltar que, nesse conjunto de dados, as influências da atividade ocular são monitoradas

por meio de eletrodos posicionados na face do indivíduo (dois laterais a cada olho e um

frontal entre os olhos – Figura 2.2).

A BCI Competition IV-2b contém sessões de mapeamento cerebral efetuadas por EEG

sobre nove voluntários destros e com visão saudável. O monitoramento da atividade ce-

rebral dessas pessoas foi realizado da seguinte maneira: os indivíduos ficaram sentados em

uma cadeira e unicamente observaram um monitor posicionado a aproximadamente um

metro de distância. Para cada indivíduo, foram efetuadas cinco sessões, 1T, 2T, 3T, 4E e 5E,

em que 1T e 2T correspondem às sessões de treinamento sem feedback, 3T à de treina-

mento com feedback e, finalmente, 4T e 5T às de teste com feedback.

O início de cada sessão consistiu no mapeamento da atividade ocular dos voluntários

que eram instruídos a ficar dois minutos com os olhos abertos, observando uma cruz de

fixação na tela, um minuto com os olhos fechados e um minuto movimentando-os. O

mapeamento dos artefatos de EOG foi dividido em quatro ensaios de 15 segundos, com

cinco segundos de intervalo entre cada bloco.

As sessões 1T e 2T contam, cada uma, com 120 ensaios referentes a dois tipos de Ima-

gética Motora: o da mão esquerda (classe 1) e o da direita (classe 2). Antes da primeira

sessão, cada indivíduo executou e imaginou diferentes movimentos das mãos e selecionou

aquele que acreditou ter sido o mais natural. Cada ensaio iniciou com a apresentação da

cruz de fixação na tela e um estímulo acústico de aviso, emitido na frequência de 1 kHz

durante 70 ms. Três segundos após o início do ensaio, foi apresentada na tela, durante 1, 25

segundo, a tarefa a ser executada, a qual, por meio de uma seta, indicava para qual mão

deveria-se imaginar o movimento. Neste contexto, o voluntário contava com 4 segundos

para completar a tarefa. Após o término do ensaio, houve um período de repouso médio

de 1, 5 segundo adicionado a um intervalo aleatório de até um segundo, a fim de evitar a

adaptação do indivíduo.

As sessões 3T, 4E e 5E, consistiram de ensaios que consideravam a intensidade com que
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o indivíduo imaginava o movimento determinado pelo sistema. Ao início de cada ensaio,

um smiley cinza era apresentado no centro da tela para indicar nenhuma atividade. Após

dois segundos do início do ensaio, um curto sinal auditivo era emitido. A tarefa era dada no

intervalo de 3 até 7, 5 segundos. O usuário era instruído a mover o smiley para a esquerda ou

para a direita dependendo da Imagética Motora. Se a execução da IM estivesse correta, a

cor da imagem tornava-se verde, caso contrário, vermelha. No instante de 7, 5 segundos, a

tela do monitor tornava-se vazia e o voluntário esperava um período aleatório de um a dois

segundos para o início de um novo ensaio. O esquema dos ensaios com e sem feedback

são ilustrados na Figura 2.1.

102 3 4 5 6 7 8 90 1

102 3 4 5 6 7 8 90 1

tempo (s)

tempo (s)

Cruz de Fixação Imagética Motora
Dica

Pausa

alarme

Smiley (Cinza) Peŕıodo de Feedback Pausa

b)

a)

Dica

Imagética Motora
da mão esquerda

Imagética Motora
da mão direita

Figura 2.1: Esquema de ensaios utilizado pela BCI Competition IV-2b: a) ilustra a estrutura de
um ensaio efetuado nas sessões sem feedback, e b) nas sessões com feedback. Ilustração
adaptada de (of Education & Interface, 2014).

Cabe ressaltar que essas sessões empregaram um equipamento de EEG com três eletro-

dos (C3, Cz e C4 – para maiores detalhes veja a Figura 1.3) e com uma taxa de aquisição

de 250 Hz. O intervalo de amplitude dos sinais são, respectivamente, de ±100 µV e ±50 µV
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para as sessões sem e com feedback. O eletrodo na posição Fz (Figura 1.3) foi utilizado

para aterrar o capacete de EEG. O sinal foi filtrado na faixa de frequência de [0, 5; 100] Hz e

aplicou-se um filtro fino sobre a frequência de 50 Hz para eliminar a influência da atividade

elétrica do equipamento (frequência da corrente elétrica).

Ademais, foram utilizados três eletrodos adicionais na face do indivíduo, como mostra a

Figura 2.2, para monitorar artefatos provenientes da movimentação ocular, i.e., resultantes

do Eletrooculograma. As mesmas configurações de filtros foram utilizadas sobre os sinais de

EOG, os quais variam no intervalo de amplitude de ±1 mV.

Figura 2.2: Disposição dos eletrodos que efetuaram a Eletrooculografia. Imagem adaptada
a partir da descrição da base de dados 2b, encontrada na competição BCI Competition
IV (of Education & Interface, 2014).

Para permitir a avaliação entre as técnicas empregadas sobre esse conjunto de sinais

cerebrais e submetidas na competição, considerou-se o índice kappa de Cohen (Cohen,

1960) que apresenta o quão distante o classificador está, em termos de acurácia, de uma

decisão aleatoriamente tomada. Assim, dados exemplos, xc ∈ Xc, seus respectivos rótu-

los yc ∈ Yc, Ω uma função de decisão aleatória e α uma função de acurácia para um

classificador fn, a medida κ é definida por:

κ =
α(fn(Xc,Yc))− α(Ω(Xc,Yc))

1− α(Ω(Xc, Yc))
. (2.1)

O índice kappa varia no intervalo [−1; 1], a qual indica que o classificador fn está em

total desacordo com os rótulos caso κ = −1, e que está em total acordo caso κ = 1, ou

que há uma decisão aleatória caso κ = 0. Por exemplo, dado um problema birrotulado

com exemplos x1 e x2 e rótulos y1 e y2 de forma que as classes estejam distribuídas unifor-

memente, decisões tomadas aleatoriamente produzem uma acurácia de 0, 5. Assim, se

α(fn(Xc,Yc)) = 0, 5, κ = 0 e, portanto, o classificador fn apresenta decisão aleatória. Se

α(fn(Xc,Yc)) = 1, então fn atribui as classes Yc corretamente a todos os exemplos.
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2.3 Trabalhos Relacionados

Os seis métodos mais eficientes reportados pela BCI Competition IV-2b em 2008 foram os

de Yang Ping, Jaime F. D. Saa, Shaun Lodder, Damien Coyle, Huang Gan e Zheng Yang Chin

e seus índices kappa médios para todos os indivíduos foram de 0, 25, 0, 37, 0, 43, 0, 46, 0, 58 e

0, 60, respectivamente (Tangermann et al., 2012).

O trabalho de Yang Ping conta com a remoção de artefatos de EOG por meio de re-

gressão linear, cálculo de potência de 75 bandas de frequência dentro do intervalo [6; 33]

Hz para cada canal (i.e., sinal cerebral de um eletrodo), produzindo os descritores de ca-

racterísticas e selecionando-as por meio de eliminação recursiva, reduzindo o espaço de

225 atributos para seis. Na etapa de classificação, os autores utilizam a Análise de Discri-

minante Linear Bayesiano (Hamsici & Martinez, 2008). Contudo, segundo Fatourechi et al.

(2006), o sinal de EOG subtraído do sinal original é contaminado pelos sinais de EEG e, por-

tanto, informações relevantes podem ser eliminadas nesse processo. Além disso, Yang Ping

não faz uso de quaisquer filtros espaciais tais como o CSP ou análises temporais que podem

aprimorar os resultados por levarem em consideração a dependência temporal dos sinais

e melhorarem a projeção dos dados no espaço de características.

O trabalho de Jaime F. D. Saa também faz uso de regressão linear para a remoção de ar-

tefatos de EOG e os sinais são tratados com um filtro passa-altas a partir de 4 Hz. O método

utiliza características espectrais das bandas µ e β aplicadas a uma Rede Neural Artificial

(do inglês Artificial Neural Network – ANN). Pouca informação foi apresentada sobre as ca-

racterísticas espectrais extraídas e não há uma referência sobre algum trabalho publicado

que explique o método com maiores detalhes.

Shaun Lodder utiliza a Decomposição de Pacotes Wavelet (do inglês Wavelet Packet

Decomposition – WPD) a fim de extrair características espectrais dos sinais de Imagética

Motora que foram classificados pela Análise de Discriminante Linear (do inglês Linear Dis-

criminant Analysis – LDA). Essa técnica também é reportada na literatura em trabalhos

como Ting et al. (2008) e Yang et al. (2007). Contudo, Lodder não aplica a seleção da

melhor base formada pela WPD, nem a redução da dimensionalidade e nem mesmo o

pré-processamento dos sinais. Não obstante, essa técnica poderia ser aprimorada com a

remoção de artefatos de EOG, já que esses são produzidos na mesma faixa de frequência

das ondas µ e β, e também com o uso de informação temporal e de filtragem espacial.
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Já a abordagem proposta por Damien Coyle pré-processa os sinais por meio de uma

ANN preditiva gerando modelos temporais para cada canal e classe (Coyle et al., 2005,

2008; Coyle, 2009). A partir dos sinais de cada eletrodo, descobre-se as cordenadas de

atraso e a dimensão embutida (Takens, 1981), a fim de alimentar uma rede neural fuzzy

auto-organizada associada a cada rótulo. Sobre os sinais dos eletrodos são aplicados: i)

um filtro espectral, selecionado para cada indivíduo a partir de validação cruzada; e ii) a

técnica de Padrões Espaciais Comuns (do inglês Common Spatial Paterns – CSP) para a

filtragem espacial dos sinais. Note que há a possibilidade do aprimoramento dessa técnica

a partir da seleção de múltiplas sub-bandas ao invés de apenas uma tal como observado

em (Yang et al., 2007) e (Ince et al., 2007). Além disso, é possível utilizar melhores métodos

para a escolha das faixas de frequência, tal como o critério de Fisher (Fisher, 1936; Mclach-

lan, 2004) ou a seleção de características por meio de Informação Mútua, para não exigir

uma busca extensiva tal como a empregada.

O segundo colocado da competição, Huang Gan, utilizou a técnica de Decomposição

Subespacial de Espaços Comuns (Common Spatial Subspace Decomposition – CSSD) sobre

os sinais de EEG após a aplicação de um banco de filtros e seleção da janela de tempo que

produz o melhor desempenho de classificação. A CSSD é uma variação da técnica CSP

que visa não só descobrir o espaço que, simultaneamente, maximiza a variação dos dados

relacionados a uma classe minimizando a de outra, bem como eliminar sinais que não são

produzidos pela intenção do indivíduo (Wang et al., 1999, 2004). Contudo, CSSD assume

que tais sinais se diferem um dos outros por sua covariância, enquanto que a Análise de

Componentes Independentes é formalizada sobre uma consideração mais robusta, a de

que esse sinais são estatisticamente independentes.

A técnica vencedora (Filter Bank Common Spatial Patterns – FBCSP), proposta por Zheng

Yang Chin, remove os artefatos de EOG por meio de um modelo autorregressivo e utiliza

um banco de filtros para pré-processar os sinais cerebrais. A partir disso, o CSP é aplicado

sobre cada uma das sub-bandas produzidas e a dimensionalidade reduzida por meio do

método de Mutual Information-based Rough Set reduction (Ang et al., 2012a), o qual visa

encontrar dimensões mais significativas a partir da informação mútua entre os exemplos e

os rótulos. Contudo, a dependência temporal dos sinais não é considerada nessa técnica.

Por outro lado, uma das técnicas que leva em consideração esse fator é o Padrão Espectro-

Espacial Comum Esparso (do inglês Common Sparse Spectral Spatial Patterns – CSSSP), a
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qual o autor da abordagem vencedora considera desnecessária, uma vez que a FBCSP já

caracteriza as dependências temporais (algo que não fica evidente pela técnica) e, além

disso, ele afirma que CSSSP apresenta sensibilidade aos parâmetros temporais, dificultando

a escolha de uma boa configuração inicial. Contudo, o CSSSP pode ser interpretado como

um método que realiza uma imersão (Takens, 1981) em espaço de alta dimensionalidade

a fim de representar dependências temporais, as quais podem melhorar os resultados de

separação entre as duas classes consideradas no problema proposto no BCI Competition

IV-2b.

Além desses trabalhos reportados junto à BCI Competition, há outros mais recentes que

reportam resultados relevantes para comparação com este trabalho de mestrado. Gandhi

et al. (2015) utilizam a técnica de Redes Neurais Artificiais Recorrentes Quânticas (do inglês

Recurrent Quantum Neural Networks – RQNN) que emprega uma função de ativação ba-

seada na função de onda, determinada pela Equação de Schrödinger. Assim, a partir

da perspectiva clássica de Redes Neurais Artificiais, a Equação de Schrödinger é utilizada

como uma função de transferência neuronal estocástica aplicada a um conjunto de sinap-

ses que, nesse trabalho, são adaptadas pela regra de aprendizado Hebbiana baseada em

distância radial. Os autores extraem características dos sinais cerebrais por meio das mé-

tricas de Hjorth (Hjorth, 1970), as quais estimam as potências, larguras de banda e médias

de frequências dos sinais. Os melhores índices kappa médios obtidos pelos autores foram

de 0, 64 para o conjunto de treinamento com feedback, 0, 54 utilizando o primeiro conjunto

de validação e 0, 51 para o segundo. De acordo os autores, essas redes neurais têm como

fundamento a bioplausibidade discutida por Hameroff (1998).

Em Raza et al. (2015), os autores utilizam uma abordagem adaptativa que aplica o CSP

sobre as ondas µ e β. Em seguida, a técnica de k-Vizinhos mais Próximos (do inglês k-Nearest

Neighbors – kNN) é utilizada para produzir um classificador. Na etapa de classificação, a

técnica de Análise de Componentes Principais (do inglês Principal Components Analysis –

PCA) é utilizada para detectar alterações no comportamento dos sinais de EEG. Essa de-

tecção é efetuada comparando-se a média móvel exponencial dos dados antigos com

a dos novos. Caso exista alteração significativa, essa nova instância é incluída na base de

conhecimento que, por sua vez, é reconfigurada. Esse cenário adaptativo considera que

a relação entre exemplos antigos e novos é linear o que pode não se aplicar ao conjunto

de dados. Os autores também desconsideram a etapa de pré-processamento para a re-
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moção de artefatos de EOG. Cabe ressaltar que a técnica poderia ser aprimorada com

maior resolução na análise espectral e com a inclusão de informações temporais na extra-

ção de características. O trabalho, apesar de não superar o estado da arte, apresenta

índice kappa igual a 0, 42.

Em Soman & Jayadeva (2015), os autores abordam a seleção de sub-bandas de frequên-

cia por meio de uma medida de classificabilidade que considera �-vizinhanças dos dados

para a avaliação de separabilidade, analogamente a medidas de entropia. A partir da

intuição de que podem ser obtidos melhores resultados por meio do emprego de mais que

um hiperplano (dois, mais precisamente), os quais podem não ser paralelos, os autores

consideraram as Máquinas de Vetores de Suporte Gêmeas (do inglês Twin Support Vectors

Machines – TSVM) para a classificação dos dados da BCI Competition IV-2b. O método

é iniciado pela a aplicação do CSP sobre cada sub-banda extraída dentro do intervalo

de frequências [4; 40] Hz e, posteriormente, há a seleção das características produzidas

pelo CSP de forma que é considerada apenas a sub-banda de maior classificabilidade.

Logo após, aplica-se a TSVM para treinamento e teste do classificador. Esse trabalho al-

cançou um índice kappa de Cohen de 0, 52 e apresenta menor tempo de execução se

comparada ao FBCSP, contudo os autores consideram apenas uma sub-banda candidata

enquanto que um conjunto maior de sub-bandas e padrões espaciais poderiam ser consi-

derados na seleção de características para aprimorar os resultados.

Gaur et al. (2015) propõem uma abordagem que emprega a Decomposição Empírica

de Modos (do inglês Empirical Mode Decomposition – EMD) e a reconstrução dos sinais a

partir das Funções de Modos Intrínsecas (do inglês Intrinsec Mode Functions – IMF) cujo va-

lor médio de frequência está contido no intervalo [6; 24] Hz. As características empregadas

foram as energias das bandas nos intervalos de [6; 12] e [16; 24] Hz e as medidas de Hjorth

(Hjorth, 1970). A partir da produção do espaço de características, a técnica LDA foi utili-

zada para sua classificação. Adotou-se para a configuração experimental a sessão com

feedback para o treinamento do modelo e a primeira e a segunda sessões de validação

para os testes, produzindo, respectivamente, índices kappa médios iguais a 0, 65 e 0, 61.

Apesar do bom desempenho da abordagem, a EMD ainda apresenta adversidades para

execução em tempo real, pois requer o armazenamento de uma quantidade significativa

de dados (em buffer). Além disso, o método poderia ser aprimorado, em termos de acu-

rácia, por meio do uso de filtros espaciais e temporais tais como o CSP, CSSP, CSSSP e bem
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como por uma análise multirresolução dos sinais reconstruídos pelas IMFs.

Em Saa & Cetin (2012) é utilizada, para a classificação, a técnica de Campos Alea-

tórios Condicionais Escondidos (do inglês Hidden Conditional Random Fields – HCRF) que

emprega modelos probabilísticos escondidos (hidden models) sem pressupor a indepen-

dência estatística entre estados. Essa abordagem é iniciada com uma etapa de pré-

processamento baseada em regressão linear para a remoção de artefatos EOG. Para se

extrair as características, é aplicado o CSP sobre os sinais de EEG de forma a estimar, por

meio de modelos AR, a potência de espectro dos componentes resultantes. O trabalho

apresenta índice kappa médio de 0, 66, o qual é superior aos do BCI Competition IV 2-b.

Contudo, os próprios autores concluem que a HCRF tem alto custo computacional, o que

dificulta a contrução de um sistema BCI de tempo real.

Os autores de Alvarez-Meza et al. (2015) utilizam, primeiramente, o CSP sobre os ca-

nais de EEG de forma que, sobre os componentes produzidos, são estimadas bandas de

frequência por meio das IMFs extraídas pelo método EMD (Huang et al., 1998) e selecio-

nadas aquelas de interesse para comporem um novo sinal, sobre os quais são calculados

três tipos de descritores: a densidade de potência espectral, os coeficientes Wavelet e os

coeficientes de Hjorth. Como o conjunto de características tem alta dimensionalidade,

os autores aplicam PCA para a redução do espaço de exemplos. Apesar dos resultados

serem satisfatórios (κ = 0.446), há técnicas que produzem melhores resultados.

2.4 Considerações Finais

A área de Interfaces Cérebro-Computador exige uma infra-estrutura laboratorial espe-

cífica cuja falta de acesso dificulta suas pesquisas. Contudo, projetos como o BCI Com-

petition são essenciais para a publicação de ensaios experimentais que possibilitem o de-

senvolvimento e comparação de métodos de análise e classificação de sinais cerebrais

de interesse. Como apresentado na Seção 2.1, há uma vasta gama de sessões de moni-

toramento cerebral publicadas que abrangem diversos problemas dentro da área de BCI.

Apesar disso, apenas o experimento BCI Competition I-2b foi efetuado sobre um voluntário

com Esclerose Lateral Amiotrófica e, contudo, há a necessidade de se validar os méto-

dos de classificação de Imagética Motora sobre indivíduos que sofrem de perda total do

controle motor.
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Dentro do contexto de IM, nota-se uma vasta quantidade de modelos matemático-

computacionais que buscam superar as acurácias do estado da arte. A revisão da litera-

tura, discutida na seção anterior, buscou atualizar os conhecimentos sobre novas técnicas

voltadas para o desafio BCI Competition IV-2b. Percebeu-se uma pequena melhora nos

resultados dos métodos mais atuais, conforme apresentado na Tabela 2.1, em que se des-

tacam os trabalhos de Gaur et al. (2015) e Saa & Cetin (2012). O trabalho realizado no

contexto deste mestrado é comparado a esses estudos, conforme detalhado no Capítulo

4. Cabe ressaltar que, são apresentados no rodapé da Tabela 2.1, tanto as referências dos

trabalhos considerados quanto a manipulação efetuada sobre os resultados, a qual viabi-

lizou comparações entre as técnicas visto que alguns autores não reportaram os resultados

no formato utilizado pela BCI Competition IV-2b.

Tabela 2.1: Índices kappa de Cohen apresentados pelos trabalhos relacionados.

Voluntários
Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Yang Ping 0, 02 0, 09 0, 07 0, 43 0, 25 0, 00 0, 14 0, 76 0, 47 0, 25
Jaime F. D. Saa 0, 20 0, 16 0, 16 0, 73 0, 21 0, 19 0, 39 0, 86 0, 44 0, 37
Shaun Lodder 0, 23 0, 31 0, 07 0, 91 0, 24 0, 42 0, 41 0, 74 0, 53 0, 43
Damien Coyle 0, 19 0, 12 0, 12 0, 77 0, 57 0, 49 0, 38 0, 85 0, 61 0, 46
Huang Gan 0, 42 0, 21 0, 14 0, 94 0, 71 0, 62 0, 61 0, 84 0, 78 0, 58
Zeng Yang Chin 0, 40 0, 21 0, 22 0, 95 0, 86 0, 61 0, 56 0, 85 0, 74 0, 60
Gandhi1 0, 28 0, 23 0, 67 0, 88 0, 40 0, 52 0, 28 0, 84 0, 66 0, 52
Gaur2 0, 26 0, 36 0,96 0, 76 0,94 0, 52 0, 46 0, 76 0, 70 0, 62
Alvarez3 0, 44 0, 36 0, 31 0, 60 0, 33 0, 32 0, 51 0, 60 0, 37 0, 45
Raza4 0, 5 0, 03 0, 04 0, 93 0, 54 0, 48 0, 40 0, 77 0, 50 0, 47
Soman5 0, 49 0,42 0, 32 0, 90 0, 72 0, 40 0, 47 0, 47 0, 50 0, 53
Saa6 0,60 0, 32 0, 06 0,97 0, 87 0,78 0,63 0,88 0,81 0,66

1Gandhi et al. (2015): Estimou-se a média ponderada (pelo número de ensaios associados às duas classes de
Imagética Motora) dos índices kappa produzidos pelo teste da técnica sobre cada sessão de validação; 2Gaur
et al. (2015): estimou-se a acurácia média pelo mesmo cálculo de 1 a qual foi utilizada para se obter o índice
kappa; 3Alvarez-Meza et al. (2015): Foram consideradas as acurácias médias do trabalho para o calculo dos
índices kappa; 4Raza et al. (2015); 5Soman & Jayadeva (2015); 6Saa & Cetin (2012).





CAPÍTULO

3
Classificação de Imagética Motora

3.1 Considerações Iniciais

Diversas técnicas tais como Magnetoencefalografia (MEG), Imageamento por Resso-

nância Magnética Funcional (do inglês Functional Magnetic Resonance Imaging – fMRI),

Espectroscopia do Infravermelho Próximo (do inglês Near Infrared Spectroscopy – NIRS),

Eletrocorticografia (ECOG) e Eletroencefalografia (EEG) são empregadas para o estudo e

análise do comportamento cerebral do ser humano (Nicolas-Alonso & Gomez-Gil, 2012).

No que se refere a aspectos práticos, buscam-se por Interfaces Cérebro-Computador

(do inglês Brain-Computer Interfaces – BCI) que sejam economica e ergonomicamente

viáveis. Isso motiva a pesquisa de BCIs baseadas em monitoramento cerebral por meio

de EEG já que provê boa mobilidade, baixo custo e alta resolução temporal se compa-

rada às demais técnicas. Em complemento, sessões de aquisição de sinais cerebrais para

BCI que empregam EEG encontram-se disponíveis publicamente e em maior volume. Em

contrapartida, o imageamento por EEG é sensível a ruídos oriundos de diversas fontes tais

como a rede elétrica e a variação da impedância dos eletrodos.

Além disso, a própria atividade cerebral de um indivíduo produz interferências em seus

sinais de controle, os quais são essenciais para discriminar suas intenções. Conforme apre-

sentado no Capítulo 1, atividades cerebrais envolvendo os aspectos ocular, muscular e

cardíaco interferem, diretamente, nos sinais de controle, dificultando a identificação das

25
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intenções do indivíduo. Neste contexto, faz-se necessária a remoção de quaisquer artefa-

tos que prejudiquem a fase de extração de características.

A próxima seção apresenta as formas de tratamento de artefatos em sinais de EEG con-

sideradas neste trabalho de mestrado, bem como as técnicas utilizadas para sua remoção.

Em seguida, são discutidos os extratores e a abordagem de seleção de características, e,

finalmente, o método de classificação de imagética motora utilizado.

3.2 Remoção de Artefatos

O imageamento cerebral por meio de Eletroencefalografia é bastante suscetível a in-

terferências denominadas artefatos, as quais podem ser produzidas tanto por influências

geradas pelo próprio equipamento de captura (e.g. erros de medição) quanto por outros

sinais produzidos pelo cérebro (e.g. aqueles oriundos de atividades oculares). Em relação

ao primeiro tipo, o monitoramento da atividade cerebral efetuado pela técnica de EEG

contém ruídos específicos produzidos pela rede elétrica (utilizada para alimentar o equipa-

mento) e pela variação da impedância dos eletrodos (Teplan, 2002). Essas interferências

são bem conhecidas e estão localizadas nas frequências de 50 ou 60 Hz, logo é possível

removê-las a partir da filtragem dos sinais capturados pelo EEG ou mesmo pela blindagem

do equipamento, tal como descrito em Fatourechi et al. (2006).

Em relação ao segundo tipo, ou seja, influências cerebrais, há artefatos gerados por

fenômenos neurais e por atividades involuntárias do usuário. Para a remoção desses ar-

tefatos, pode-se utilizar técnicas capazes de mapeá-los para, em seguida, filtrá-los. Ele-

trooculografia (EOG), Eletromiografia (EMG) e Eletrocardiografia (ECG) mapeiam, respec-

tivamente, as atividades oculares, musculares e cardíacas do indivíduo, para remover os

artefatos produzidos nas atividades eletroencefálicas. Além disso, sinais de controle tam-

bém podem contaminar os dados de interesse, tais como o P300 realiza sobre Imagética

Motora (e.g., o piscar de uma luz pode influenciar na percepção do indivíduo).

Segundo Fatourechi et al. (2006), há três abordagens comumente empregadas para

evitar as influências sobre os sinais de controle: a prevenção, a rejeição de ensaios e a

remoção de artefatos. A prevenção de artefatos consiste em instruir o usuário sobre como

evitar ações que produzam resultados indesejados no imageamento cerebral. Por exem-

plo, pode-se comunicar ao indivíduo que evite piscar ou movimentar alguma parte de
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seu corpo. Apesar desse método não demandar qualquer atividade computacional, al-

guns movimentos oculares e musculares podem ser involuntários sendo, portanto, inevitá-

veis (e.g. batimentos cardíacos). Ochoa & Polich (2000) e Verleger (1991) mostram que

inibir a atividade ocular tende a produzir variações indesejadas na amplitude dos sinais de

controle (Fatourechi et al., 2006).

A segunda abordagem consiste em eliminar ou rejeitar todo o período em que os dados

foram contaminados, i.e., uma ou mais janelas de dados são descartadas. Neste caso,

todos os ensaios realizados dentro de uma sessão experimental de BCI devem ser avaliados

por um especialista a fim de remover aqueles que sofreram influências indesejadas. Esse

procedimento é conhecido como rejeição manual de artefatos (Fatourechi et al., 2006).

Sua vantagem é que nenhum esforço computacional é necessário para sua execução,

contudo, há a necessidade da ação de um especialista e, inevitavelmente, há a perda

de informações relevantes. Ambos fatores são desvantajosos em relação à ergonomia da

BCI, pois exigem uma sessão com maior tempo e a intervenção humana especializada

sobre o sistema. Em contrapartida, é possível automatizar a rejeição de ensaios, para que

seja eliminada a intervenção humana, a partir dos dados adquiridos por Eletrooculografia

ou pela própria EEG (Fatourechi et al., 2006). Nesse caso são removidos os ensaios cuja

amplitude dos sinais de EEG ultrapassam um determinado limiar, utilizado para definir as

atividades não desejadas.

Apesar da rejeição automática de ensaios não precisar de intervenção de um especia-

lista, há ainda a perda de informação relevante para a classificação dos sinais de controle.

Motiva-se, assim, uma terceira abordagem que visa a remoção dos dados que represen-

tam os artefatos. Para isso, há técnicas como Filtragem Linear (do inglês Linear Filtering –

LF), Combinação e Regressão Linear (do inglês Linear Combination and Regression – LCR),

Separação Cega de Fontes (do inglês Blind Source Separation – BSS) e Análise de Com-

ponentes Principais (do inglês Principal Component Analysis – PCA) que permitem remover

artefatos sem a necessidade da eliminação completa de um ensaio.

A Filtragem Linear visa remover os artefatos pela sua frequência característica. As ativi-

dades oculares (EOG) e musculares (EMG) consistem geral e respectivamente em sinais de

baixas e altas frequências podendo, então, ser removidos por meio de filtros de frequência

(Gotman et al., 1973; Zhou & Gotman, 2005). Porém, há sinais de controle que compartilham

o mesmo intervalo de frequências dos sinais de EOG e EMG. Por exemplo, os Potenciais Re-
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lacionados a Movimentos (do inglês Movement Related Potential – MRP) são caracterizados

por sua baixa frequência, portanto não é possível usar filtros passa-altas sem que esse sinal

de interesse seja eliminado. Dessa maneira, não há como utilizar essa abordagem para eli-

minar artefatos referentes à atividade ocular sem interfirir no MRP. Por outro lado, caso a BCI

seja baseada nas ondas µ e β (que têm maiores frequências relativas), é possível empregar

um filtro passa-altas eliminando a influência da atividade ocular no sinal, a qual apresenta

menor frequência. Porém, para eliminar os sinais referentes à atividade muscular por meio

da Filtragem Linear, é necessário um filtro passa-baixas. Adotando-o, os dados das ondas

µ e β seriam afetados, causando, portanto, a perda de informações relevantes (de Beer

et al., 1995; Fatourechi et al., 2006).

A técnica de Combinação e Regressão Linear visa, a partir do mapeamento por EOG,

produzir dados livres de artefatos por meio da remoção dos sinais de atividade ocular es-

calados por uma constante k. Assim, um sinal de Eletroencefalograma não contaminado,

estimado a partir do eletrodo i, i.e., EEGi
nc(t), é produzido pela Equação 3.1 em que EEGi

c

e EOG(t) são, respectivamente, a série original obtida a partir do eletrodo i e a produzida

pela atividade ocular.

EEGi
nc(t) = EEGi

c(t)− k EOG(t) (3.1)

Tipicamente, utiliza-se o método de regressão linear por mínimos quadrados para esti-

mar o valor de k (Croft et al., 2005). Contudo, o sinal de EOG, que deve ser subtraído do

original, também está contaminado pelos de EEG. Portanto, a remoção dos artefatos de

EOG também implica na eliminação de dados significativos para o sistema de BCI. Além

disso, há a necessidade de eletrodos de referência para o monitoramento das atividades

oculares, aumentando o custo monetário do desenvolvimento da BCI.

A Análise de Componentes Principais visa encontrar uma transformação linear que pro-

jete um conjunto de dados multivariado em um espaço cujas bases apresentem a maior

variância possível. Estudos como (Lagerlund et al., 1997; Lins et al., 1993a,b) mostram que a

PCA é uma forma eficiente para tratar artefatos de EOG. Contudo, é necessário que esses

sejam descorrelacionados dos sinais de EEG, o que é uma forte suposição. Lagerlund et al.

(1997) mostram que, principalmente quando sinais de controle e artefatos têm amplitu-

des similares, não é possível separar completamente os dados produzidos pelo movimento
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ocular. Além disso, a PCA não necessariamente produz os mesmos componentes principais

em diferentes ensaios, o que torna complexa a identificação dos artefatos versus sinais de

interesse.

Técnicas de Separação Cega de Fonte permitem decompor um sinal original para iden-

tificar e remover seus artefatos. A técnica mais comumente utilizada de BSS é a Análise de

Componentes Independentes (do inglês Independent Component Analysis – ICA) a qual

supõe a independência estatística dos componentes como critério suficiente para a sepa-

ração de sinais provenientes de diferentes fontes. Como é possível observar na Figura 3.1,

os artefatos de EOG têm características morfológicas bem definidas e conhecidas na lite-

ratura (Vigário, 1997). Em contrapartida, poucos estudos foram realizados sobre o uso de

BSS para a remoção de artefatos de EMG (Fatourechi et al., 2006). Além disso, técnicas de

BSS necessitam de inspeção visual sobre os componentes, para identificar essas influências

indesejadas.

Após apresentar, brevemente, as técnicas para remoção de artefatos, a seção seguinte

detalha a técnica ICA escolhida no contexto deste trabalho para realizar tal tarefa, visto

seus bons resultados reportados na literatura (Flexer et al., 2005).

3.2.1 Análise de Componentes Independentes

A Análise de Componentes Independentes é uma técnica motivada pelo problema

Cocktail Party em que se deseja separar a fala de diversos indivíduos a partir dos sons pro-

duzidos por suas conversas. Assim, supõe-se que existe uma combinação linear entre falas

(ou fontes) e que essas são estatisticamente independentes. Portanto, seja X uma matriz

com os sinais produzidos e S suas respectivas fontes, tal que cada linha represente um sinal

e cada coluna uma respectiva amostra, a ICA calcula, por meio da Equação 3.2, uma

matriz de transformação P = A−1, em que A define a combinação linear dos sinais fonte

S, i.e., Componentes Independentes (do inglês Independent Components – IC).

X = AS (3.2)

A partir do Teorema do Limite Central, supõe-se que a soma de variáveis aleatórias in-

dependentes tende, sob certas condições, a uma distribuição Normal (Stone, 2004). Ao

assegurar que a transformação linear adquirida a partir de PX produz sinais com distribui-
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Figura 3.1: Componentes extraídos pela Análise de Componentes Independentes a partir
de um sinal real de EEG capturado por três eletrodos (C3,Cz e C4 – para maiores detalhes
veja a Figura 1.3). Foram também utilizados três eletrodos para a captura do EOG, com o
intuito de remover artefatos produzidos pelas atividades oculares. Os componentes inde-
pendentes 1 e 5 podem ser caracterizados como artefatos. Esse comportamento é bem
definido e encontrado na literatura (Vigário, 1997).
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ções não-Normais, P produzirá componentes estatisticamente independentes. Assim, a

hipótese de que as variáveis aleatórias de S devem apresentar distribuições não-Normais é

necessária para que haja uma solução para o problema.

Isso ocorre pois, dada a i-ésima linha da matriz S, i.e., o sinal fonte de índice i, como

ŝi, se, para n variáveis aleatórias, ŝi tem distribuição Normal com média zero e covariância

I para i = 1, 2, . . . , n, então AS também terá distribuição Normal com média zero e cova-

riância AAT . Supondo que Ã = AR, em que R é uma transformação ortogonal, então

X̃ = ÃS. Assim, X̃X̃T = ARSSTRTAT = AAT . Portanto, ambos X e X̃ apresentam distri-

buições Normais com média zero e covariância AAT , logo não é possível saber se foram

produzidos por A ou Ã.

Visto que é necessário supor que os sinais fonte sejam estatisticamente independentes, a

ICA calcula componentes cujas distribuições sejam as mais distantes possíveis de uma Nor-

mal. Assim, é necessário calcular P de forma que alguma medida de não-normalidade das

distribuições das variáveis aleatórias, tal como Curtose e Negentropia, seja ótima (Stone,

2004). Tipicamente utiliza-se técnicas de gradiente descendente/ascendente sobre as me-

didas de não-normalidade para o cálculo de P.

Mesmo que a Análise de Componentes Independentes decomponha um conjunto de

misturas de dados em suas possíveis fontes, a identificação dos sinais de EOG contidos nos

ICs necessita de inspeção visual. Isso motivou trabalhos como o de Flexer et al. (2005) para

automatizar a identificação de ICs relacionados à EOG. Na seção a seguir é apresentada

essa abordagem.

3.2.2 Remoção Automática de Artefatos

A Análise de Componentes Independentes tem um papel na remoção de artefatos

de EOG (Makeig et al., 1996; Jung et al., 2000; Radüntz et al., 2015), contudo ela exige

uma quantidade significativa de dados de forma que a distribuição de probabilidades de

cada mistura de sinais seja devidamente caracterizada. Além disso, os componentes inde-

pendentes extraídos não seguem uma ordem, sendo necessária, tipicamente, a inspeção

visual para a identificação dos artefatos. Essas limitações dificultam o tratamento da in-

fluência da EOG em tempo real.

Contudo, em alguns cenários, tal como o apresentado no problema BCI Competition IV-

2b, os sinais de Eletrooculografia são acessíveis pela BCI. Assim, durante a etapa de coleta,
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Figura 3.2: Ilustração das etapas envolvidas para a classificação de sinais de controle em In-
terfaces Cérebro-Computador e os métodos considerados para aquisição (pela BCI Com-
petition IV-2b) e pré-processamento dos dados.

pode-se utilizar τ amostras anteriores para a extração dos ICs e compará-los à EOG. Assim

como em Flexer et al. (2005), a correlação de Pearson é empregada neste trabalho de

mestrado para efetuar a comparação entre ICs e canais de EOG. Seja σ (EOGi, ICj) essa

correlação e θ um limiar pré-definido tal que 0 ≤ θ ≤ 1, se para qualquer i, |σ (EOGi, ICj)| > θ

então o Componente Independente ICj não é incluido na reconstrução dos sinais.

Mais especificamente, o pré-processamento é efetuado sobre uma janela de tempo de

cinco segundos anterior ao ínicio de um ensaio e até seu término, extraída de cada um dos

canais cX dentre os três de EEG e os três de EOG disponíveis, gerando X = (xcX (t))∀cX∈CX
.

A técnica ICA é aplicada sobre X e, posteriormente, compara-se os ICs com a Eletroocu-

lografia para compor seis novos sinais a partir dos ICs que apresentaram correlação menor

que θ em relação a um dos canais de EOG. Produz-se então, novos dados X̃ constituidos

de seis novos canais c ∈ C. Assim, como ilustrado na Figura 3.2, após essa etapa de pré-

processamento, são extraídas características dos dados resultantes de forma a produzir

informação relevante para a classificação da Imagética Motora (IM). Cabe ressaltar que,

neste trabalho, são considerados os índices kappa produzidos pela execução de cada ex-

trator de características sobre os sinais cerebrais pré-processados por meio da técnica ICA,

empregando diferentes valores θ ∈ Θ (mais precisamente para Θ = {0, 1; 0, 2; . . . ; 1}).

3.3 Extração de Características

Após a remoção de artefatos, é possível extrair sinais de interesse mais representativos

e estudá-los. No entanto, há ainda outros aspectos que interferem no comportamento

desses sinais. Para exemplificar, considere a estratégia mental de Imagética Motora (IM)

utilizada para a construção de BCI. Ela é comumente baseada na identificação e classi-

ficação da sincronização e dessincronização das ondas µ e β, produzidas pela Imagética

Motora de algum membro do indivíduo (maiores detalhes no Capítulo 1). Portanto, neste
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trabalho, tal como em Ang et al. (2012a), os sinais são filtrados nas faixa de frequência entre

[4; 40] Hz após a remoção dos artefatos para caracterizar os ritmos sensório-motores (ondas

µ e β).

Em contrapartida, a energia desses sinais varia em relação a condições subjetivas tais

como a emoção, a concentração e o estado de saúde, e apresentam diferenças entre

indivíduos (Doppelmayr et al., 1998; da Silva & Pfurtscheller, 1999; Neuper & Pfurtscheller,

2001; del R Millan et al., 2002), o que dificulta ainda mais a tarefa de projeto e construção

de um sistema de BCI de propósito geral. É neste complexo cenário que surgem diferentes

estudos voltados tanto para a remoção de artefatos, quanto para a extração de caracte-

rísticas relevantes de sinais de controle, a fim de identificar as intenções de usuários. Neste

contexto, uma das técnicas consideradas estado da arte é o FBCSP (Ang et al., 2012a) que

visa encontrar uma projeção espacial para cada banda de frequência (i.e., considerando

apenas os eletrodos como as dimensões do problema).

Contudo, essa técnica não inclui informações sobre quaisquer relações temporais dos

canais de EEG, o que pode ser alcançado a partir do CSSP e do CSSSP. Em Ang et al.

(2012a), é afirmado que o CSSSP consiste na produção de filtros de Resposta a Impulso

Finita (do inglês Finite Impulse Response – FIR) de forma que haja otimização simultânea

das variâncias dos sinais associados às diferentes classes de movimento. Mesmo que o

FBCSP já empregue o uso de banco de filtros é esperado que o CSSSP resulte em melhores

acurácias por ser relacionado ao Teorema de Imersão de Takens (Takens, 1981), o que faz

com que produza um espaço capaz de representar as recorrências temporais não lineares.

Neste trabalho, sete abordagens de extração de características foram avaliadas. A pri-

meira utilizando apenas a análise multirresolução por meio de filtros FIR, decompondo o

sinal a partir de uma árvore diádica de frequências, as três seguintes empregando apenas

CSP, CSSP e CSSSP e as restantes considerando banco de filtros FIR em conjunto com os filtros

espaciais e espaço-temporais: CSP, CSSP e CSSSP. Para todas as abordagens, tal como ilus-

trado na Figura 3.3, a partir de X̃ extrai-se uma janela de tempo de tamanho pré-definido,

de um ou dois segundos mais precisamente, 0, 5 segundo após o início da Imagética Mo-

tora, gerando um conjunto de sinais Z � zc(t), utilizados para a produção de características

(maiores detalhes são apresentados no Capítulo 4).

Posteriormente, os métodos de extração de características foram empregados para o

processamento dos sinais, na tentativa de se produzir informações relevantes para a clas-
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Figura 3.3: Janela de tempo utilizada na extração de características.

sificação da Imagética Motora. A seguir são apresentadas as técnicas de extração de

características utilizadas neste trabalho.

3.3.1 Análise Espectral

Como apresentado no Capítulo 1, a dessincronização de ondas µ e β têm, respectiva-

mente, características espectrais nas faixas [7; 12] Hz e [12; 30] Hz que podem ser utilizadas

para a classificação de Imagética Motora. A etapa de análise espectral tem como obje-

tivo encontrar essas características para que, em seguida, um algoritmo de aprendizado

de máquina supervisionado produza um modelo que identifique diferentes comportamen-

tos nos sinais de controle. Posteriormente, esse modelo é utilizado para definir as operações

sobre o ambiente externo (e.g. cadeira de rodas).

Contudo, as ondas µ e β apresentam grande variabilidade entre indivíduos, mesmo

quanto aos aspectos temporais, espectrais e espaciais, o que dificulta a construção de

BCIs de propósito geral (Doppelmayr et al., 1998; da Silva & Pfurtscheller, 1999; Neuper &

Pfurtscheller, 2001; del R Millan et al., 2002). Isso motivou Yang et al. (2007) e Ince et al.

(2007) a empregarem métodos de análise espectral que permitissem adaptar a resposta

da BCI à atividade cerebral individual. Para isso, eles utilizaram a análise multirresolução

(respectivamente a Decomposição de Pacotes Wavelet e a Transformada do Cosseno)

com o intuito de selecionar bandas de frequência que produzam características mais dis-

criminativas para um determinado sujeito.

Os trabalhos de Yang et al. (2007) e Ince et al. (2007) são considerados no contexto

deste mestrado, pois auxiliam no projeto de BCIs capazes de se adaptar às característi-

cas de cada indivíduo. Mais precisamente, este trabalho utilizou a seleção de bandas

por meio da análise multirresolução baseada em filtros FIR e a dimensionalidade do con-
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junto de características foi reduzida por um critério baseado em ganho de informação

denominado Seleção de Características baseadas em Informação Mútua (do inglês Mu-

tual Information-based Feature Selection – MIFS) (Ang & Quek, 2006). Além disso, tal como

em Ang et al. (2012a), um banco de filtros FIR foi utilizado para extrair sub-bandas dos si-

nais de EEG as quais, posteriormente, foram transformadas por meio de filtros espaciais e

espaço-temporais tais como o CSP, CSSP, e CSSSP.

Banco de Filtros FIR e Análise Multirresolução

A Análise Multirresolução (do inglês Multiresolution Analysis – MRA) visa, a partir de trans-

formações ortogonais, encontrar subespaços que contenham informações adicionais so-

bre os sinais de controle analisados (Akansu & Haddad, 1992). Assim, por meio dessas dife-

rentes funções, pode-se analisar um sinal em diferentes faixas de frequência, denominadas

sub-bandas. A MRA pode ser realizada por meio de diferentes técnicas, tais como por meio

de um banco de filtros FIR, Transformada de Fourier de Curta Duração (do inglês Short Time

Fourier Transform – STFT) e Transformadas Wavelet (Akansu & Haddad, 2001).

As ondas µ e β têm, respectivamente, intervalos de frequência de [7; 12] Hz e de [12; 30]

Hz. O comportamento desses sinais pode variar ao longo de uma sessão experimental

e entre indivíduos. Ademais, as informações mais discriminativas dos dados podem estar

contidas em um menor intervalo dentro das ondas µ ou β. Portanto, a análise multirresolu-

ção desses sinais é uma ferramenta útil para a seleção de sub-bandas relevantes para um

determinado indivíduo.

A análise multirresolução foi conduzida, no contexto deste mestrado, utilizando filtros FIR.

Os filtros FIR empregam transformações sobre séries temporais, considerando observações

atuais e passadas com o propósito de eliminar o impacto de componentes espectrais in-

desejados (Lyons, 1996). Um filtro FIR h pode ser projetado para extrair componentes de

baixas ou altas frequências. Por exemplo, no caso da Figura 3.4, utiliza-se uma série perió-

dica composta por n observações x = (10, 10, 2, 2)
i=1,...,n
i cujo comprimento de onda é de

três unidades. Dado um período τ , assumindo que x(t) = x(t + τ) para qualquer t, se um

filtro FIR, h1 = (1,−1, 1,−1), construído para responder em comprimento de onda de duas

unidades for aplicado sobre x, nenhuma resposta será apresentada já que o sinal não con-

tém componentes com a mesma frequência de h1. Em contrapartida, ao se considerar o

filtro h2 = (1, 1,−1,−1), obtém-se resposta significativa uma vez que os sinais têm o mesmo
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período.
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Figura 3.4: Sinais y1 e y2 produzidos, respectivamente, pela convolução dos filtros h1 e h2

sobre o sinal x.

Dado que x pode ser representado por uma série de Fourier, ele pode ser escrito na

forma de uma combinação linear de bases trigonométricas que formam um espaço F .

Sobretudo, x está contido em um subespaço V ⊂ F . Assim, dado o subespaço V comple-

mento ortogonal de V c, qualquer vetor ou função contido em V é linearmente indepen-

dente aos contidos em V c, portanto, o produto escalar entre qualquer componente de V c

e x resulta em um elemento nulo. No exemplo anterior, x e h2 pertencem ao mesmo subes-

paço V e, portanto, ambos são produzidos pela mesma base de forma que a convolução

entre x e h2 não seja nula. Em contrapartida, h1 está contido no subespaço V c sendo, por-

tanto, complemento ortogonal de V de forma que a convolução entre x e h1 produza um

componente nulo. Assim, é possível definir funções trigonométricas que, quando operadas

sobre uma série, produzam componentes de intervalos de frequência pré-definidos.

Neste contexto, sejam fmin < f < fmax, f1 e f2 frequências pré-estipuladas e fmin e fmax
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a mínima e máxima frequência possível de um sinal (dado pelo Teorema de Amostragem

de Nyquist-Shannon (Shannon, 1998)), denomina-se um filtro passa-baixas aquele que ex-

trai componentes com intervalos de f̂ = [fmin; f ], passa-altas aquele que extrai intervalos

caracterizados por f̂ = [f ; fmax] e, finalmente, passa-bandas aquele que permite recupe-

rar os intervalos f̂ = [f1; f2]. Os bancos de filtros produzem um conjunto de transformações

que segmentam um sinal em n intervalos de frequência. Por exemplo, pode-se construir um

banco de filtros que segmente uma série temporal com intervalo de frequência de 4 a 40

Hz em nove intervalos de frequência de 4 Hz.

Além disso, por meio dos filtros FIR, os sinais do imageamento por EEG podem ser de-

compostos para a obtenção de seus componentes ou ondas µ e β, i.e., um sinal com

intervalo de frequências f̂1
1 = [fmin, fmax] = [7; 30] Hz ou, no caso deste trabalho, [4; 40]

Hz. A partir desses componentes, pode-se aplicar um banco de filtros FIR de forma a se

obter dois subcomponentes com intervalos de frequência f̂2
1 = [fmin; (fmax − fmin)/2] e

f̂2
2 = [(fmax − fmin)/2; fmax]. Aplica-se, repetidamente, esse processo sobre cada subcom-

ponente produzido, gerando uma árvore diádica de sub-bandas como ilustrada na Figura

3.5. Esse processo aumenta a resolução, no domínio de frequências, para cada sinal estu-

dado, conforme o nível da árvore diádica.

Sinal (4Hz−40Hz)

4Hz−22Hz 22Hz−40Hz

13Hz−22Hz 22Hz−31Hz 31Hz−40Hz4Hz−13Hz

Figura 3.5: Estrutura de uma Árvore Diádica de Bandas de Frequência.

Essa técnica, denominada de Árvore Diádica de Bandas de Frequência, é avaliada

neste trabalho de mestrado considerando sinais filtrados entre 4 e 40 Hz (intervalo que en-

globa as ondas µ e β) e produzindo os descritores de características por meio da energia

dessas bandas. Assim, para cada ensaio e e canal c, é produzida a ADBF com altura igual

a cinco, para a análise multirresolução de um intervalo de tempo t = [t0 = 0, 5; tn] (mais



38 CAPÍTULO 3. CLASSIFICAÇÃO DE IMAGÉTICA MOTORA

precisamente, pode ser atribuído um ou dois segundos a tn) dentro do período de Imagé-

tica Motora. Neste trabalho, a produção dos nós da ADBF termina se os próximos intervalos

de frequência apresentam variação menor que 1 Hz. Posteriormente, as energias de cada

banda b ∈ B e canal c ∈ C, definidas pela Equação 3.3, são concatenadas em um vetor

de características o qual é associado ao rótulo y ∈ Y do respectivo ensaio (mais especifi-

camente Imagética Motora da mão esquerda e da mão direita).

Ec,b =
tn�

t=t0

z2c,b
tn − t0

(3.3)

Esse espaço de características dado por V = R|B||C|×Y, é reduzido posteriormente para um

subespaço Vr = Rk × Y, com k < |B||C|, por meio da Seleção de Características baseada

em Informação Mútua (MIFS). Como neste trabalho a ADBF têm altura igual a cinco, a

dimensão do espaço S é de 64 sub-bandas vezes 6 canais, o que resulta em dim(S) =

64 × 6 + 1 = 385. Além disso esse subespaço Sr é o utilizado para a classificação como

apresentado na Figura 3.6.

Pré-processamento ADBF
Energia

Caracteŕısticas

F = R64×6 × Y

Seleção de

Caracteŕısticas

Caracteŕısticas

F = Rk × Y

Classificação

Figura 3.6: Etapas de classificação de imagética motora envolvendo a ADBF e seleção de
características por meio do algoritmo MIFS.

Além disso, como ilustrado na Figura 3.7, avaliou-se também o uso da combinação entre

um banco de filtros FIR de nove componentes com intervalo de frequência de 4 Hz, contidos

entre 4 e 40 Hz, e filtros espaciais e espaço-temporais, apresentados no capítulo seguinte,

para a extração de características. Posteriormente, também emprega-se o algoritmo MIFS

para a redução da dimensionalidade (ou atributos) do espaço de características.
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Figura 3.7: Etapas de classificação de imagética motora envolvendo banco de filtros, filtros
espaciais e seleção de características.

3.3.2 Filtros Espaciais e Espaço-temporais

Como apresentado no Capítulo 1, a Imagética Motora produz sincronização e dessin-

cronização das ondas µ e β as quais têm características espaciais bem definidas. Particu-

larmente, no caso de IM das mãos, esses ritmos tendem a dessincronizar mais proeminen-

temente em regiões contralaterais ao membro (Pfurtscheller & Neuper, 2010). Isso motivou

o desenvolvimento de técnicas que visam realçar tais relações espaciais em termos de dis-

criminabilidade. Uma das técnicas mais empregadas no contexto de BCI é a de Padrões

Espaciais Comuns (do inglês Common Spatial Patterns – CSP) que, em problemas birrotu-

lados, maximiza a variância de sinais associados a uma classe enquanto minimiza a de

associados à outra classe.

Contudo, o CSP não abrange características temporais dos dados que, como apresen-

tado no Capítulo 1, são bem definidos nas ondas µ e β. Isso motivou o desenvolvimento

da técnica de Padrão Espectro-Espacial Comum (do inglês Common Spectral-Spatial Pat-

terns – CSSP), a qual visa otimizar as variâncias de ambas as classes, simultaneamente, de

forma que sejam avaliados os sinais originais e seu deslocamento em um tempo de atraso

τ pré-definido. Há, também, o Padrão Espectro-Espacial Comum Esparso (do inglês Com-

mon Sparse Spectral-Spatial Patterns – CSSSP) que generaliza o CSSP para um espaço fase
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(espaço obtido após o emprego do Teorema de Imersão de Takens) com coordenada de

atraso τ e dimensão embutida m pré-definidos (Takens, 1981).

Padrões Espaciais Comuns

Dentro do contexto de BCI, o CSP visa salientar a relação espacial entre a sincronização

e dessincronização dos ritmos sensório-motores. Para isso, é calculada a matriz de covari-

ância média dos ensaios e(y1) ∈ E(y1) associados à uma classe y1 e a dos ensaios e(y2) ∈ E(y2)

associados à uma classe y2, sendo E(y) o conjunto dos ensaios associados a uma classe y.

Assim, seja Ze = (zc(t))c∈C a janela de tempo extraída de um ensaio e, xci os sinais de cada

canal de EEG ci com N amostras e C a quantidade de canais, a matriz de covariância

média é dada por:

Σ(y) =
1

N |E(y)|
�

e∈E(y)

�
Ze − Ze

�T �
Ze − Ze

�
. (3.4)

Deseja-se, então, encontrar uma transformação W que maximiza a variância dos sinais

associados à classe y1 enquanto minimiza a dos associados à classe y2. Para isso, considera-

se o problema de minimização definido pela Equação 3.5, cuja solução corresponde à

mesma do problema de autovetor generalizado, Σ(y1)wi = λiΣ
(y2)wi. Note que, quão

maior é a variância da projeção dos sinais associados à classe y1 sobre wi, menor deve ser

a variância na projeção dos associados à classe y2 e vice-versa.

W∗ = argmin
W

WTΣ(y2)W

WTΣ(y1)W
(3.5)

Posteriormente, emprega-se a variância da projeção Z̃e = W∗TZe dos sinais extraídos de

um ensaio para a construção dos descritores de características, os quais serão utilizados

na classificação. Cabe ressaltar que, apesar do CSP ser aplicável apenas em problemas

birrotulados, ele se enquadra justamente no escopo deste trabalho de mestrado.

Em contrapartida, o CSP não abrange a dependência temporal dos sinais cerebrais

capturados por EEG, o que motivou o desenvolvimento do CSSP (Lemm et al., 2005). Sendo

os sinais de EEG definidos por Ze(t) = (zci(t))i=1,2,...,C , o CSSP reconstrói o conjunto de dados

a partir da união do sinal original e o seu deslocamento em um atraso τ , de forma que

Zτ,e(t) = (zci(t), zci(t− τ))i=1,2,...,C . Posteriormente, essa reconstrução é utilizada na resolu-

ção do problema definido pela Equação 3.5 para a produção do autoespaço W∗.
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A partir da perspectiva da área de sistemas dinâmicos o CSSP produz um espaço fase

com dimensão embutida m = 2 e coordenada de atraso τ pré-definida, por meio do

emprego do Teorema de Imersão de Takens (Takens, 1981). O CSSSP busca generalizar

o CSSP considerando maiores dimensões embutidas, i.e., procura reconstruir o atrator com-

pleto da série temporal a fim de desdobrar suas recorrências (Alligood et al., 1997). As-

sim, seja m a cardinalidade da dimensão embutida, a matriz de covariância a ser em-

pregada na Equação 3.5 é calculada por meio da imersão dos sinais, i.e., Zm,τ,k(t) =

(zci(t), zci(t− τ), . . . , zci(t− (m− 1)τ))i=1,2,...,C .

Neste trabalho de mestrado, as três técnicas de Padrões Espaciais Comuns são avalia-

das no que diz respeito ao índice kappa (adotado pela BCI Competition) e são, também,

empregadas em conjunto com banco de filtros como ilustrado na Figura 3.8.

[4; 8] Hz [12; 16] Hz[8; 12] Hz [16; 20] Hz [20; 24] Hz [24; 28] Hz [28; 32] Hz [32; 36] Hz [36; 40] Hz

Caracteŕısticas
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Figura 3.8: Etapas de classificação de imagética motora envolvendo banco de filtros, CSP,
CSSP ou CSSSP e seleção de características.

Para se aplicar os filtros espaciais e espaço-temporais, foram, primeiramente, utilizados

todos os autovetores do autoespaço W∗ produzidos a partir do conjunto de dados de trei-

namento para se projetar os dados Ze. Para cada canal c contido em um ensaio e, é

calculado o logaritmo da variância das projeções Z̃c
e (ou Z̃c,b

e no caso do FBCSP, FBCSSP e

FBCSSSP), tal como apresentado na Equação 3.6, compondo um vetor ve de características

associados ao ensaio e. Então, produz-se um conjunto de exemplos para a classificação a
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partir dos vetores ve ∀ e ∈ E. Posteriormente, a dimensionalidade do espaço de caracterís-

ticas é reduzida pelo emprego MIFS, a fim de aprimorar os resultados de classificação (Ang

& Quek, 2006).

ve =
�

log
�

var
�
Z̃c

e

���
c∈C

(3.6)

3.4 Seleção de Características

As técnicas de extração de características apresentadas anteriormente produzem alta

dimensionalidade no espaço de exemplos ou informações irrelevantes. O problema da

Maldição da Dimensionalidade ocorre em casos em que a proporção entre a dimensão

do conjunto de dados e a quantidade de exemplos é grande o suficiente para torná-los

pouco representativos, reduzindo, portanto, a acurácia na etapa de classificação (Hughes,

1968). Para complementar, segundo Hopcroft & Kannan (2014), o aumento das dimensões

de um espaço pode ocasionar a compactação dos dados, visto que o volume de uma

hiperesfera tende a um ponto quando sua dimensão tende ao infinito. Isso motiva o em-

prego de uma abordagem para a seleção de características com o intuito de produzir um

espaço de dados menor e mais relevante. A Seleção de Características baseada em Infor-

mação Mútua (MIFS) faz uma busca gulosa no espaço de exemplos de forma a procurar

pelas dimensões que melhor representam os rótulos em termos de ganho de informação

(Ang & Quek, 2006).

Seja x̃ um vetor coluna do espaço de características X e ỹ seus respectivos rótulos, essa

técnica de seleção de características segue o Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Algoritmo da técnica MIFS.
Entrada: X × Y,k
F ← X × Y;
S ← ∅;
enquanto dim (S) < k faça

x̃∗ ← argmax x̃∈F I(S ∪ x̃, ỹ);
S ← S ∪ x̃∗;
F ← F/x̃∗;

fim
retorna S.

Neste trabalho de mestrado, após a extração de características, é aplicado o algoritmo
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MIFS para a redução de dimensionalidade e, posteriormente, esse novo espaço de exem-

plos é utilizado para treinamento e classificação da Imagética Motora (maiores detalhes

na próxima seção). Note que essa técnica é utilizada apenas sobre o conjunto de dados

de treinamento para não superestimar os resultados obtidos.

3.5 Classificação

Aprendizado de máquina é uma subárea da inteligência computacional que visa estu-

dar e propor abordagens para a aquisição e emprego de conhecimento em problemas

práticos (Marsland, 2009). Essa subárea tradicionalmente realiza o processo de indução de

um modelo a partir de exemplos ou instâncias (Mitchell, 1997; Marsland, 2009). Suas técni-

cas têm sido utilizadas em diversas áreas, tais como mineração de dados, processamento

de sinais, robótica e processamento de linguagem natural (Mitchell, 1997; Marsland, 2009).

Os paradigmas do aprendizado de máquina podem ser divididos essencialmente em: i)

aprendizado de máquina supervisionado, em que os exemplos de treinamento são previa-

mente rotulados e, portanto, contam com uma classe; e ii) aprendizado não-supervisionado

de máquina, em que não há rótulos para as instâncias, caso em que são utilizadas medi-

das de similaridade entre exemplos. Este trabalho está somente relacionado ao primeiro

paradigma, o que se justifica devido ao fato dos ensaios de sessões experimentais de Ele-

troencefalografia serem rotulados.

As Interfaces Cérebro-Computador visam traduzir sinais de controle em uma determi-

nada operação, possibilitando que um indivíduo consiga interagir com o ambiente externo

sem a necessidade de controle muscular. Para atingir tal objetivo, são necessárias diver-

sas técnicas como a remoção de artefatos e a extração de características dos sinais da

atividade cerebral do usuário. Espera-se, assim, produzir dados que permitam a classifica-

ção das intenções de usuários com bom índice kappa. Para isso, recorre-se a técnicas de

aprendizado de máquina supervisionado que, baseadas nas classes que definem os sinais

de controle, induzem classificadores que representem a distribuição de probabilidade con-

junta P , a qual determina, a partir dos atributos obtidos, as probabilidades de ocorrência

entre atributos de entrada e classes (Vapnik, 1995).

Neste trabalho, foram empregadas as Máquinas de Vetores de Suporte (do inglês Sup-

port Vector Machines – SVM) para classificar as intenções dos usuários, pois, conforme des-
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tacado e formalizado em (von Luxburg & Scholkopf, 2009), elas asseguram o Princípio de

Minimização do Risco Empírico (PMRE), provado segundo a Teoria do Aprendizado Estatís-

tico (TAE) (Vapnik, 1995). Além disso, as Máquinas de Vetores de Suporte têm convergência

mais justa de generalização quando comparadas a outras técnicas de aprendizado de

máquina supervisionado.

A partir do conceito de generalização apresentado na TAE, Vapnik elucida o problema

de overfitting e underfitting e conclui que o aumento na complexidade de um classificador

f acarreta em perda de generalização, i.e., se f for mais complexo do que é exigido pelo

problema em questão, tende-se a obter bons resultados para exemplos já vistos, porém

resultados ruins para exemplos nunca vistos, o que corresponde ao overfitting. Contudo,

a redução da complexidade dos classificadores pode produzir rotuladores incapazes de

caracterizar o problema e, portanto, eles não produzem bons resultados ao categorizar

exemplos já vistos e nunca vistos.

Essa questão é conhecida como Dilema Viés-Variância (Vapnik, 1995), a partir do qual

Vapnik formalizou o Princípio de Minimização do Risco Empírico e criou medidas de ca-

pacidade que avaliam se um algoritmo de aprendizado de máquina produz bons classifi-

cadores. Dentre essas medidas de capacidade é importante citar o Limite para Máxima

Margem (do inglês Large Margin Bounds), utilizado como base para o projeto da SVM e que

lhe confere garantias de aprendizado mais justas. Uma vez que a técnica SVM é provada

ter limites mais justos de aprendizado, seu uso é de interesse deste mestrado. A seção a

seguir apresenta maiores detalhes sobre as Máquinas de Vetores de Suporte.

3.5.1 Máquina de Vetores de Suporte

O Limite de Máxima Margem formulado por Vapnik define que, quanto maior a largura

de uma margem definida a partir de um hiperplano separador e os exemplos de classes

distintas, mais justas são as garantias de aprendizado de um determinado classificador (von

Luxburg & Scholkopf, 2009). Isso motivou Cortes & Vapnik (1995) a proporem as SVMs.

Define-se como hiperplano canônico o hiperplano de suporte que contém o ponto p

mais próximo ao separador linear. Por exemplo, considerando x− e x+ instâncias de rótulos

−1 e +1 respectivamente, a SVM busca, a partir dos hiperplanos canônicos h+ def
=

�
w,x+

0

�
+

b = +1 e h− def
=

�
w,x−

0

�
+ b = −1, ilustrados na Figura 3.9, maximizar a distância 1/kwk entre h+

e h−.
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.w

hw, (x1 − x2)i = 2

h+ − h− = 2

�
w

kwk, (x1 − x2)
�
= 2

kwk

h+ := hw,xi+ b = +1

h− := hw,xi+ b = −1

Figura 3.9: Hiperplanos canônicos h+ e h− e demonstração da função objetivo do pro-
blema de maximização de margem (Adaptado de (Schölkopf & Smola, 2001)).

A partir da função de decisão fw,b(x) = sinal(hw,xi+b) que satisfaça fw,b(xi) = yi, define-

se o problema primal de maximização de margem da SVM na forma:

minimizar
w∈H,b∈R

τ(w) =
1

2
kwk2

sujeito a yi(hw,xi+ b)− 1 ≥ 0 para todo i = 1, 2, . . . ,m

O problema primal apresenta função objetivo convexa e restrições lineares e, portanto,

tem solução factível. Para encontrar essa solução é necessário minimizar a Lagrangiana do

problema primal dada pela Equação 3.7.

L(w, b,λ) =
1

2
kwk2 −

m�

i=1

λi [yi(hw,xi+ b)− 1] . (3.7)

Dessa forma, é possível encontrar um ponto estável para L(w, b,λ) em ∂L
∂b = 0 e ∂L

∂w = 0.

Portanto,

∂L
∂b =

�m
i=1 λiyib = 0

∂L
∂w = w −�m

i=1 λiyixi = 0 → w =
�m

i=1 λiyixi

.

Define-se assim, o Problema Dual de Lagrange na forma:
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maximizar
w∈H,b∈R

g(λ) =

m�

i=1

λi −
1

2

m�

i=1,j=1

λiλjyiyj hxi,xji

sujeito a λi ≥ 0, para todo i = 1, 2, . . . ,m e
m�

i=1

λiyi = 0.

e a sua respectiva função de decisão é determinada pela Equação 3.8.

f(x) = sinal

�
m�

i=1

λiyi hx,xii+ b

�
. (3.8)

Ambos problemas respeitam as condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (Schölkopf &

Smola, 2001), logo há um conjunto viável de soluções. Dessa maneira, a forma dual apre-

senta o que se chama de dualidade forte, ou seja, sua solução ótima é equivalente à

solução ótima para o problema primal.

Apesar de ter garantias de aprendizado mais justas, a SVM é apenas capaz de clas-

sificar espaços linearmente separáveis. Contudo, é possível aplicar o conceito de Kernel

Trick de forma que, ao invés do hiperplano ser produzido no espaço de exemplos X , ele

é construído sobre um espaço de Hilbert H que se supõe ser linearmente separável (uma

matriz de Gram deve ser produzida). Assim, dado um mapeamento φ : X → H, o produto

escalar entre os exemplos é dado por φ (xi)
T
φ (xj) = K (xi,xj). Portanto, o problema de

otimização da SVM com kernel é definido por:

maximizar
w∈H,b∈R

g(λ) =

m�

i=1

λi −
1

2

m�

i=1,j=1

λiλjyiyjK (xi,xj)

sujeito a λi ≥ 0, para todo i = 1, 2, . . . ,m e
m�

i=1

λiyi = 0

f(x) = sinal

�
m�

i=1

λiyiK (xi,xj) + b

�
.

Assim, com conhecimento prévio sobre o comportamento do espaço de exemplos, é pos-

sível selecionar um kernel K(·, ·) que discrimine um conjunto de dados não-linearmente se-

parável. No contexto desse trabalho de mestrado o kernel utilizado foi o radial e o algoritmo

de classificação é utilizado após a seleção de características por meio da MIFS.
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3.6 Considerações Finais

Uma série de procedimentos é utilizada para classificar sinais de controle por uma BCI.

Um desses visa o tratamento dos sinais de EEG que são bastante sensíveis a ruídos externos e

a artefatos produzidos pela própria atividade cerebral do indivíduo em questão. Atividades

oculares, musculares e cardíacas podem prejudicar o desempenho da BCI, o que motivou

o emprego da Analise de Componentes Independentes na etapa de pré-processamento.

Contudo, como a ICA não aborda a identificação automática de sinais fonte que repre-

sentam artefatos, foi considerado o trabalho de Flexer et al. (2005) que emprega uma me-

dida de correlação para esse fim.

A subjetividade do comportamento das ondas referentes à atividade sensório-motora

(ondas µ e β) torna a extração de características uma tarefa complexa. Trabalhos como

Kang et al. (2009) estudaram maneiras de utilizar os sinais de controle de um indivíduo para

auxiliar na classificação da Imagética Motora de outro (subject-to-subject transfer). Con-

tudo, as técnicas que envolvem produzir características específicas de um sujeito se mostra-

ram mais eficientes e, além disso, há na literatura pesquisas afirmando que ondas µ variam

entre indivíduos (Doppelmayr et al., 1998; da Silva & Pfurtscheller, 1999; Neuper & Pfurtschel-

ler, 2001; del R Millan et al., 2002).

A primeira abordagem deste projeto baseou-se em Árvore Diádica de Bandas de Frequên-

cia (ADBF), apresentada no exame de qualificação, a qual produziu resultados razoáveis

na classificação de conjuntos de treinamento e teste definidos para cada sessão. Cabe

ressaltar que, além dessa abordagem e das outras discutidas na seção anterior, diversas

outras foram implementadas sem sucesso. Buscando aprimorar a técnica de ADBF, foram

também extraídas características por meio de secções temporais nas ADBFs de forma que,

cada um de seus componentes foi subdivido em diversas janelas temporais formando, tam-

bém, uma estrutura multirresolução no domínio do tempo. Sobre cada uma dessas janelas

foi calculada a energia do sinal que, posteriormente, compôs um vetor de características.

Logo após, a Análise de Discriminante Linear ou a Análise de Discriminante com Kernel

foi utilizada a fim de reduzir a dimensionalidade do conjunto de características. Porém,

verificou-se que essa abordagem produzia overfitting sobre os dados de treinamento apre-

sentando, portanto, baixa acurácia para exemplos nunca vistos.

De maneira complementar, a técnica Decomposição de Modos Empírica (do inglês Em-
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pirical Mode Decomposition – EMD) (Huang et al., 1998) foi utilizada para a separação dos

sinais de controle em componentes estocástico e determinístico (Rios & de Mello, 2013).

Dado o comportamento bem definido, contudo variável, das ondas µ e β, havia a expec-

tativa de que a informação relevante de um sinal de controle estivesse contida na parte

determinística. Porém, observou-se que os atratores, produzidos a partir das coordenadas

de atraso e dimensões embutidas (Takens, 1981) do componente determinístico, não pro-

viam boa separabilidade e, portanto, descartou-se a tal decomposição para a extração

de características dos sinais de controle.

Outra abordagem experimentada neste trabalho foram as Redes Neurais Convolucio-

nais (do inglês Convolutional Neural Networks – CNN) sobre a Transformada Wavelet dos

ensaios a fim de realizar a extração de características dos sinais de controle. Três arquite-

turas foram testadas, uma contendo três camadas com máscaras de dimensões iguais a,

respectivamente, 5×5, 7×7 e 11×11, outra contendo dimensões iguais a 3×3, 5×5 e 7×7 e a

última seguindo a arquitetura proposta em Krizhevsky et al. (2012). As duas primeiras arqui-

teturas contavam com o treinamento por meio da maximização da entropia das máscaras

e a última por meio do gradiente estocástico, ambas resultaram em acurácia abaixo de

0, 7 (com índice kappa abaixo de 0, 4).

Por conta das características topológicas dos sinais de EEG, diversos trabalhos utilizam

filtros espaciais tais como os produzidos pelo CSP, CSSP e CSSSP (Koles, 1991; Lemm et al.,

2005; Dornhege et al., 2006) e são considerados neste trabalho de mestrado já que fazem

parte do estado da arte. Além disso, o vencedor da competição BCI Competition IV-2b

utilizou a técnica CSP para, sobre diversas faixas de frequências produzidas por um banco

de filtros, transformar os dados adquiridos a partir do imageamento cerebral, otimizando

simultaneamente a variação dos sinais de EEG. Contudo, não é considerada, neste con-

texto, a dependência temporal da ERD e da ERS. Técnicas como o CSSP e o CSSSP visam

encontrar filtros que considerem tais dependências temporais já que representam os atra-

tores desses sinais de controle. Porém, essas duas abordagens exigem a parametrização

das coordenadas de atraso e da quantidade de dimensões embutidas.

Os métodos de extração de características considerados neste trabalho produzem es-

paços de exemplos de alta dimensionalidade. Diversas abordagens discutidas na litera-

tura utilizam critérios, tal como o de Fisher (Fisher, 1936), para encontrar sub-espaços de

características com maior discriminabilidade linear, reduzindo, assim, a dimensionalidade
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Aquisição

EOG

EEG Filtro fino (50 Hz)

ICA

Pré-processamento

Banco de
Filtros

ADBF

CSSSP

Seleção de
Caracteŕısticas

Classificação

1, 2, 3

4, 5, 6

7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CSP / CSSP /

Extração de Caracteŕısticas

Figura 3.10: Ilustração das etapas envolvidas para a classificação de sinais de controle em
Interfaces Cérebro-Computador e os métodos considerados neste trabalho. Os fluxos 1, 2
e 3 consideram as abordagens que utilizam banco de filtros e filtros espaciais (CSP, CSSP,
CSSSP). Os fluxos 4, 5 e 6 apontam o uso apenas dos filtros espaciais e o fluxo 7 o uso da
ADBF. Todas as avaliações dessas abordagens são apresentadas no Capítulo 4.

do problema. No contexto deste trabalho de mestrado, utiliza-se a técnica MIFS a fim de

selecionar os atributos que melhor representam, em questão de entropia, a diferença entre

sinais de diversos tipos de Imagética Motora. Após a seleção de características, as Máqui-

nas de Vetores de Suporte são utilizadas para a classificação da IM. O fluxograma completo

da abordagem utilizada neste trabalho é apresentado na Figura 3.10.

Neste capítulo foram discutidas as abordagens e a fundamentação teórica utilizadas

neste trabalho de mestrado para a remoção de artefatos de EOG, extração de caracte-

rísticas, seleção de características e, finalmente, classificação de sinais de ERD e ERS de

dois tipos de Imagética Motora (mão esquerda/direita). Essas etapas e seus respectivos

métodos são considerados no capítulo seguinte que discute os resultados experimentais.





CAPÍTULO

4
Experimentos

4.1 Considerações Iniciais

Sistemas de Interfaces Cérebro-Computador (do inglês Brain-Computer Interfaces – BCI)

baseados em EEG exigem uma série de etapas que visam produzir informações relevan-

tes para a classificação de Imagética Motora (IM). Devido às interferências produzidas na

coleta de dados cerebrais, são utilizadas, tipicamente, técnicas de filtragem na etapa de

pré-processamento, a fim de melhorar a qualidade dos sinais cerebrais. Essas interferên-

cias podem ser produzidas por atividades não correlatas à Imagética Motora tais como os

componentes associados à Eletrooculografia (EOG). Para atenuar as influências dos sinais

de EOG, a abordagem utilizada neste trabalho conta com a Análise de Componentes In-

dependentes (do inglês Independent Component Analysis – ICA) que permite a análise e

seleção de elementos estatisticamente independentes (ou Componentes Independentes,

do inglês Independent Components – ICs) contidos nos sinais para então proceder com a

reconstrução de novos dados que desconsiderem as atividades oculares (maiores detalhes

na Seção 3.2).

No entanto, a ICA não conta com nenhuma maneira automatizada para identificar as

ICs que representam os sinais de EOG, logo se faz necessária a análise dos componentes

independentes por meio de inspeção visual ou outro método acoplado ao processo. Flexer

et al. (2005) abotam um meio de efetuar tal identificação removendo ICs que são mais

51



52 CAPÍTULO 4. EXPERIMENTOS

correlacionadas à atividade ocular, i.e., a reconstrução conta apenas com os sinais que

apresentam menor similaridade para com os canais de EOG. Para isso, eles empregam um

limiar θ de correlação para a rejeição de ICs. Cabe ressaltar que a escolha desse limiar é

arbitrária e pode não representar os dados relativos ao problema em questão.

Posteriormente, a etapa de extração de características é efetuada a fim de se produzir

informações significativas para a classificação. Neste trabalho, sete métodos de extração

de características foram avaliados segundo seus índices kappa (Cohen, 1960): i) Árvore

Diádica de Bandas de Frequências (ADBF); ii) Padrões Espaciais Comuns (do inglês Com-

mon Spatial Patterns – CSP); iii) Padrões Espectro-Espaciais Comuns (do inglês Common

Spatio-Spectral Patterns – CSSP); iv) Padrões Espectro-Espaciais Comuns Esparsos (do inglês

Common Sparse Spatio-Spectral Patterns – CSSSP); v) CSP com banco de filtros (do inglês

Filter Bank Common Spatial Patterns – FBCSP); vi) CSSP com banco de filtros (do inglês Filter

Bank Common Spatio-Spectral Patterns – FBCSSP); e, finalmente, vii) CSSSP com banco de

filtros (Filter Bank Common Sparse Spatio-Spectral Patterns – FBCSSSP).

Técnicas como CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP empregam o Teorema de Imersão de

Takens (Takens, 1981) para reconstruir trajetórias temporais dos sinais de EEG e para, em

seguida, otimizar as variâncias dos espaços fase de sinais de controle associados a duas

classes (movimento da mão esquerda e da direita). Cabe ressaltar que há a necessidade

da definição das coordenadas de atraso τ e número de dimensões embutidas m para

cada uma dessas técnicas (Lemm et al., 2005; Dornhege et al., 2006; Ang et al., 2012a).

A extração de características de sinais de controle pode produzir um conjunto de da-

dos com grande número de atributos, o que, devido à maldição da dimensionalidade

(Hughes, 1968; Hopcroft & Kannan, 2014), acarreta em menor desempenho de classifica-

ção. Diversas técnicas tais como Análise de Componentes Principais (do inglês Principal

Component Analysis – PCA), Análise de Discriminante Linear (do inglês Linear Discriminant

Analysis – LDA) e Seleção de Características baseadas em Informação Mútua (do inglês

Mutual Information-based Feature Selection – MIFS) são tipicamente utilizadas para a redu-

ção de atributos do espaço de exemplos.

Neste trabalho foi utilizada a técnica MIFS, a qual efetua uma busca gulosa das di-

mensões considerando o ganho de informação. Dessa maneira, MIFS permite a análise

de correlações não lineares. Por outro lado, essa técnica exige a pré-definição da quan-

tidade k de atributos que devem compor o novo conjunto de exemplos, de forma que
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esse parâmetro pode não ser representativo para o problema. Em uma próxima etapa,

aplica-se uma Máquina de Vetores de Suporte (do inglês Support Vector Machines – SVM),

em conjunto com um kernel radial, para a classificação do espaço de exemplos produ-

zido após a execução da MIFS. Calcula-se, então, os índices kappa para a avaliação de

desempenho das abordagens de extração de características. Para o conjunto de dados

de EEG considerado neste trabalho (BCI Competition IV-2b – maiores detalhes na Seção

2.2), tipicamente encontra-se na literatura avaliações de técnicas propostas com base no

treinamento de um modelo a partir de uma composição dos três primeiros ensaios, 1T, 2T

e 3T, (abordagem denominada de calibração) e teste conduzido sobre os dois últimos, 4E

e 5E. Portanto, os primeiros experimentos deste trabalho utilizam esse modelo experimental

para possibilitar uma comparação justa com o estado da arte.

Ademais, visto que as abordagens de extração e seleção de características emprega-

das contam diversos parâmetros, esses primeiros experimentos calculam os índices kappa

para diferentes composições paramétricas, definidas pelo espaço Θ×K no caso da ADBF,

CSP e FBCSP, pelo espaço Θ×K × T no caso do CSSP e FBCSSP e, finalmente, pelo espaço

Θ×K×T ×M no caso do CSSSP e FBCSSSP. Esses parâmetros assumem os seguintes valores:

i) Θ = {θ|θ = 0, 1; 0, 2; . . . ; 1}; ii) K = {k|k = 1; 2; . . . ; 30}; iii) T = {τ |τ = 1; 2; . . . ; 10}; e, finalmente,

iv) M = {m|m = 1; 2; . . . ; 10}. São apresentados, também, resultados para dois comprimen-

tos de janela de tempo, um e dois segundos, extraídas no período de Imagética Motora

(essas janelas foram extraídas meio segundo após a dica visual, algo muito comum na li-

teratura (Tangermann et al., 2012; Ang et al., 2012a)). Esses primeiros resultados referem-se

aos parâmetros que produziram melhores índices kappa, mostrando o potencial de cada

abordagem. Observe que todo esse processo de análise paramétrica poderia ser aplicado

para adaptar cada uma dessas abordagens a um indivíduo específico.

Cabe ressaltar que a varredura do espaço paramétrico tem alto custo computacio-

nal e, além disso, não se enquadra em cenários práticos de BCI uma vez que ocorrem

variações no comportamento dos sinais de controle ao longo do tempo (e.g. devido à

adaptação do indivíduo ao sistema de BCI). A fim de automatizar esse processo em etapa

futura, avaliou-se a sensibilidade dos métodos de extração de características em relação

aos limiares de correlação Θ utilizados pela ICA. Em seguida foram utilizadas as aborda-

gens de Kennel et al. (1992) e Fraser & Swinney (1986) para a estimação automática dos

parâmetros m e τ utilizados pelo Teorema de Imersão de Takens (Takens, 1981), exigidos por
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CSSP, FBCSSP, CSSSP e FBCSSSP. A partir dessa automatização, tona-se viável, dada a redu-

ção do custo computacional, o emprego da validação cruzada de 10 folds para avaliar

variações nos índices kappa e, portanto, permitir uma melhor análise sobre a capacidade

de generalização desses extratores.

Este capítulo é dividido nas seguintes seções: i, ii e iii) resultados para a primeira aborda-

gem experimental a fim de avaliar os métodos de extração de características; iv) análise

da sensibilidade das técnicas de extração de características em relação aos limiares de

correlação Θ utilizados para a remoção de artefatos na aplicação de ICA; e, finalmente,

v) abordagem para a seleção automática de parâmetros e os resultados da validação

cruzada de 10 folds.

4.2 Árvore Diádica de Bandas de Frequências

A técnica de Árvore Diádica de Bandas de Frequências (ADBF) visa encontrar sub-

bandas de frequências que produzam informações mais significativas para as ondas µ e

β (maiores detalhes sobre esses sinais de controle cerebrais na Capítulo 1) para a classi-

ficação de Imagética Motora. São apresentados na Tabela 4.1, os resultados obtidos a

partir de experimentos efetuados por meio da abordagem descrita na Seção 3.3.1, em

que foi utilizada uma árvore com altura igual a cinco, produzida a partir dos sinais filtrados

no intervalo de [4; 40] Hz (que abrangem as ondas µ e β). Note que, na Tabela 4.1, são

apresentados índices kappa calculados utilizando as três primeiras sessões de EEG, 1T, 2T

e 3T, para treinamento e as duas últimas, 4E e 5E, para teste, tal como realizado na avali-

ação conduzida pela BCI Competition IV-2b. Além disso é considerado os índices kappa

referentes ao uso de janelas de um e dois segundos, respectivamente.

Como não são verificadas as distribuições dos índices kappa para cada indivíduo, mas

apenas valores singulares, o teste estatístico de avaliação de hipóteses de Wilcoxon (Wil-

coxon, 1945) foi escolhido para efetuar a comparação entre as diferentes técnicas de ma-

neira mais justa, evitando a influência das altas variações dos resultados entre voluntários.

Aplicando-se esse teste de forma bilateral com confiança estatística de 0, 95 sobre os mai-

ores índices kappa apresentados (p-valor igual a 0, 83), é possível concluir que não há di-

ferença significativa entre utilizar uma janela temporal de um ou dois segundos. Contudo,

em casos isolados, tal como o do indivíduo 8, a diferença entre os índices kappa é bas-
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Tabela 4.1: Índices kappa de Cohen no uso da técnica ADBF em relação ao limiar de
correlação utilizado para remoção de artefatos.

Janela de um segundo
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 12 0, 20 0, 22 0, 14 0, 16 0, 16 0, 20 0, 42 0, 21 0, 20 0, 09
0, 2 0, 07 0, 16 0, 22 0, 26 0, 06 0, 16 0, 25 0, 45 0, 37 0, 22 0, 13
0, 3 0, 31 0, 17 0, 30 0, 34 0,24 0, 20 0, 31 0, 45 0, 31 0, 29 0, 08
0, 4 0, 25 0, 25 0, 32 0, 39 0, 13 0, 31 0, 39 0, 52 0, 41 0, 33 0, 11
0, 5 0, 36 0,27 0, 38 0, 50 0, 13 0, 38 0, 44 0, 53 0, 42 0, 38 0, 12
0, 6 0,43 0, 25 0, 42 0,55 0,24 0,39 0, 44 0, 53 0, 50 0, 42 0, 11
0, 7 0, 26 0, 22 0, 43 0, 48 0, 22 0, 32 0,50 0, 52 0, 45 0, 38 0, 12
0, 8 0, 24 0, 13 0, 28 0, 49 0,24 0, 31 0, 21 0, 55 0,51 0, 33 0, 15
0, 9 0, 05 0, 13 0, 32 0, 50 0, 11 0, 25 0, 19 0, 58 0, 36 0, 28 0, 18
1 0, 11 0, 03 0,47 0,55 0, 23 0, 22 0, 12 0,70 0, 50 0, 33 0, 23
Max 0, 43 0, 27 0, 47 0, 55 0, 24 0, 39 0, 50 0, 70 0, 51 0, 45 0, 14

Janela de dois segundos
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 09 0, 08 0, 11 0, 25 0, 19 0, 12 0, 12 0, 35 0, 16 0, 16 0, 09
0, 2 0, 04 0, 17 0, 19 0, 42 0, 13 0, 22 0, 24 0, 46 0, 33 0, 24 0, 14
0, 3 0, 17 0, 23 0, 26 0, 45 0, 21 0, 29 0, 37 0, 46 0, 26 0, 30 0, 10
0, 4 0, 35 0, 22 0, 34 0, 43 0, 17 0, 17 0, 30 0, 53 0, 42 0, 33 0, 12
0, 5 0, 30 0, 24 0, 27 0, 49 0, 29 0, 34 0, 39 0, 61 0, 51 0, 38 0, 13
0, 6 0,45 0,35 0, 42 0, 50 0,31 0, 26 0,44 0, 66 0, 50 0, 43 0, 12
0, 7 0, 31 0, 33 0, 34 0, 38 0, 29 0, 33 0, 39 0, 60 0, 41 0, 38 0, 09
0, 8 0, 10 0, 17 0, 39 0, 34 0, 19 0, 25 0, 30 0, 64 0, 47 0, 32 0, 17
0, 9 0, 10 0, 17 0, 30 0, 47 0, 15 0, 28 0, 11 0, 70 0, 48 0, 31 0, 21
1 0, 14 0, 03 0,50 0,51 0, 10 0,39 0, 09 0,83 0,59 0, 35 0, 28
Max 0, 45 0, 35 0, 50 0, 51 0, 31 0, 39 0, 44 0, 83 0, 59 0, 49 0, 15

tante significativa. Outro aspecto a ser salientado é que a remoção de artefatos melhora

a qualidade dos dados apenas para determinados indivíduos.

A ADBF não considera a melhoria na qualidade das informações espaciais e nem das

temporais, produzindo, portanto, menores índices kappa quando comparada às técnicas

do estado da arte. Na próxima seção são apresentados os resultados experimentais para

a técnica CSP, que visa otimizar características espaciais.
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4.3 Padrões Espaciais

A técnica de Padrões Espaciais Comuns (CSP) visa otimizar simultaneamente variâncias

dos sinais de diferentes classes produzidos pelos canais de EEG, produzindo, assim, melhores

informações topográficas dos sinais de controle. Experimentos foram realizados para avaliar

o desempenho da CSP, em termos de classificação, a fim de compará-la ao estado da arte

e às demais abordagens empregadas neste trabalho. Os resultados dos índices kappa

calculados a partir do uso de janelas de um e dois segundos são apresentados na Tabela

4.2.

Tabela 4.2: Índices kappa de Cohen no uso da técnica CSP em relação ao limiar de corre-
lação utilizado para remoção de artefatos.

Janela de um segundo
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 11 0, 08 0, 12 0, 20 0, 12 0, 07 0, 28 0, 21 0, 16 0, 15 0, 07
0, 2 0, 14 0, 09 0, 33 0, 32 0, 27 0, 10 0, 25 0, 24 0, 08 0, 20 0, 10
0, 3 0, 05 0, 09 0, 31 0, 32 0, 27 0, 24 0, 22 0, 17 0, 15 0, 20 0, 09
0, 4 0, 18 0, 12 0, 22 0, 30 0, 32 0, 22 0, 27 0, 37 0, 22 0, 25 0, 08
0, 5 0, 20 0, 18 0, 30 0, 34 0, 24 0, 26 0, 37 0, 20 0, 31 0, 27 0, 07
0, 6 0, 28 0,27 0,41 0, 39 0, 21 0, 28 0, 39 0, 31 0, 32 0, 32 0, 07
0, 7 0,31 0, 26 0, 39 0,41 0, 41 0,30 0, 40 0, 28 0,40 0, 35 0, 06
0, 8 0, 01 0, 13 0, 24 0, 30 0, 31 0, 21 0, 45 0,42 0, 28 0, 26 0, 14
0, 9 −0, 02 0, 13 0, 27 0, 36 0, 41 0, 22 0,72 0, 32 0, 19 0, 29 0, 21
1 0, 05 0, 12 0, 38 0, 28 0,50 −0, 09 0, 60 0,42 0, 24 0, 28 0, 22
Max 0, 31 0, 27 0, 41 0, 41 0, 50 0, 30 0, 72 0, 42 0, 40 0, 42 0, 14

Janela de dois segundos
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 12 0, 04 0, 29 0, 14 0, 19 0, 09 0, 15 0, 27 0, 09 0, 15 0, 07
0, 2 0, 09 0, 15 0, 21 0, 21 0, 25 0, 18 0, 29 0, 26 0, 22 0, 21 0, 10
0, 3 0, 12 0, 14 0, 17 0, 26 0, 14 0, 07 0, 35 0, 24 0, 17 0, 18 0, 09
0, 4 0, 29 0, 17 0, 26 0, 16 0, 35 0, 19 0, 28 0, 40 0, 23 0, 26 0, 08
0, 5 0, 26 0,23 0, 34 0, 36 0, 25 0,29 0, 22 0, 33 0, 31 0, 29 0, 07
0, 6 0, 28 0,23 0, 33 0,42 0, 31 0, 25 0, 49 0, 38 0,41 0, 34 0, 07
0, 7 0,30 0, 17 0,48 0, 27 0,38 0, 26 0, 47 0, 39 0, 26 0, 33 0, 06
0, 8 0, 05 0, 14 0, 37 0, 38 0,38 0, 18 0, 45 0, 40 0, 30 0, 29 0, 14
0, 9 0, 17 0, 17 0, 27 0, 28 0, 28 0, 20 0,52 0, 50 0, 36 0, 31 0, 21
1 0, 08 0, 10 0, 34 0, 26 0, 37 −0, 01 0, 43 0,76 0,41 0, 30 0, 22
Max 0, 30 0, 23 0, 48 0, 42 0, 38 0, 29 0, 52 0, 76 0, 41 0, 42 0, 14

Aplicando-se o teste Wilcoxon bilateral com confiança estatística de 0, 95 sobre os dois
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tamanhos de janela, conclui-se que não há diferença significativa entre os resultados apre-

sentados (p-valor igual a 0, 94). Além disso, rejeita-se a hipótese de que os resultados pro-

duzidos pela técnica CSP e pela ADBF sejam diferentes (p-valor igual a 0, 57).

No caso da técnica de Padrões Espectro-Espaciais Comuns (CSSP), uma extensão da

CSP, os experimentos foram executados variando-se as coordenadas de atraso τ emprega-

das pelo Teorema de Imersão de Takens (Takens, 1981), variando esse parâmetro de uma a

dez unidades de tempo e selecionando a que produziu melhores resultados. Essa técnica,

cujos resultados são apresentados na Tabela 4.3, produz melhores índices kappa do que

a CSP e a ADBF já que, por meio do teste de Wilcoxon unilateral, foram obtidos p-valores

iguais a 0, 007 e 0, 015 respectivamente, destacando significância estatística. Ademais, não

há melhorias relevantes quando utilizada a janela de dois segundos para o CSSP (p-valor

de 0, 66 por meio do teste de Wilcoxon bilateral).

No caso da técnica de Padrões Esparsos Espectro-Espaciais Comuns (CSSSP), os resulta-

dos apresentados na Tabela 4.4 são os melhores produzidos dentro do conjunto de parâ-

metros τ = [1; 10] e m = [3; 10], aplicados no Teorema de Imersão (Takens, 1981). CSSSP é

significativamente melhor que a CSSP, CSP e ADBF (p-valores de, respectivamente, 0, 03, 0, 01

e 0, 007), contudo não há melhoria significativa quando utilizada a janela de dois segundos.

Na próxima seção são apresentados os resultados experimentais para as técnicas de

padrões espaciais (CSP, CSSP e CSSSP) aplicadas em conjunto com banco de filtros (maiores

detalhes no Capítulo 3).

4.4 Padrões Espaciais com Banco de Filtros

A técnica de CSP com banco de filtros (FBCSP) visa, a partir da segmentação dos si-

nais produzidos por EEG em diferentes bandas de frequência, encontrar relações lineares

espectro-espaciais que otimizem, simultaneamente, a variação dos sinais de controle as-

sociados às duas classes de Imagética Motora (mão esquerda e direita). Dessa forma, o

FBCSP visa encontrar projeções relevantes dentro de um espaço determinado por relações

entre os canais de EEG e frequências dos sinais.

Os resultados dos experimentos, apresentados pela Tabela 4.5, apontam uma melhoria

significativa em relação à técnica CSP (p-valor igual a 0, 04) se aplicados ao teste de Wil-

coxon unilateral com confiança igual a 0, 95. Porém, para as demais técnicas, ADBF, CSSP
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Tabela 4.3: Índices kappa de Cohen no uso da técnica CSSP em relação ao limiar de
correlação utilizado para remoção de artefatos.

Janela de um segundo
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 18 0, 14 0, 23 0, 28 0, 22 0, 20 0, 38 0, 28 0, 25 0, 24 0, 07
0, 2 0, 13 0, 19 0, 30 0, 36 0, 29 0, 26 0, 34 0, 31 0, 21 0, 27 0, 10
0, 3 0, 28 0, 18 0, 34 0, 37 0, 23 0, 30 0, 37 0, 35 0, 30 0, 30 0, 09
0, 4 0, 23 0, 37 0, 43 0, 39 0, 38 0, 37 0, 43 0, 56 0, 43 0, 40 0, 08
0, 5 0, 36 0, 26 0, 42 0, 41 0, 29 0, 35 0, 47 0, 42 0, 47 0, 38 0, 07
0, 6 0,46 0, 30 0, 43 0, 51 0, 44 0, 38 0, 47 0, 43 0, 45 0, 43 0, 07
0, 7 0, 34 0, 27 0, 45 0, 50 0,46 0,50 0, 59 0, 46 0, 49 0, 45 0, 06
0, 8 0, 23 0, 32 0, 33 0, 60 0, 36 0, 39 0, 62 0, 40 0, 44 0, 41 0, 14
0, 9 0, 27 0, 29 0, 34 0, 66 0, 37 0, 38 0,78 0, 58 0, 41 0, 45 0, 21
1 0, 43 0,39 0,48 0,81 0, 37 0, 46 0, 77 0,60 0,56 0, 54 0, 22
Max 0, 46 0, 39 0, 48 0, 81 0, 46 0, 50 0, 78 0, 60 0, 56 0, 56 0, 14

Janela de dois segundos
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 26 0, 19 0, 33 0, 23 0, 20 0, 23 0, 30 0, 36 0, 19 0, 25 0, 06
0, 2 0, 22 0, 15 0, 32 0, 29 0, 23 0, 32 0, 34 0, 49 0, 31 0, 3 0, 10
0, 3 0, 25 0, 18 0, 35 0, 31 0, 22 0, 18 0, 45 0, 31 0, 38 0, 29 0, 09
0, 4 0,42 0,30 0, 41 0, 30 0, 36 0, 35 0, 48 0, 46 0, 41 0, 39 0, 06
0, 5 0, 37 0, 29 0,49 0, 45 0, 38 0, 45 0, 43 0, 63 0, 41 0, 43 0, 09
0, 6 0, 41 0, 26 0, 46 0, 56 0,50 0, 40 0, 64 0, 57 0, 53 0, 48 0, 11
0, 7 0, 40 0, 19 0, 48 0, 49 0, 45 0, 42 0, 53 0, 47 0, 45 0, 43 0, 10
0, 8 0, 25 0, 19 0, 48 0, 62 0, 47 0, 32 0, 62 0, 51 0, 53 0, 44 0, 16
0, 9 0, 19 0, 26 0, 38 0, 72 0, 36 0, 31 0,70 0, 61 0, 49 0, 45 0, 19
1 0, 36 0, 27 0, 44 0,88 0, 47 0,53 0, 67 0,83 0,60 0, 56 0, 21
Max 0, 42 0, 30 0, 49 0, 88 0, 50 0, 53 0, 70 0, 83 0, 60 0, 58 0, 19

e CSSSP, o teste de Wilcoxon bilateral resulta nos respectivos p-valores, 0, 07, 0, 14 e 0, 004 os

quais indicam que FBCSP tem desempenho estatisticamente similar em relação à ADBF e

CSSP e produzem índices kappa inferiores aos do CSSSP (p-valor 0, 002 no teste de Wilcoxon

unilateral). Cabe ainda ressaltar que o teste de Wilcoxon bilateral não aponta diferença

significativa no uso de janelas de um ou dois segundos.

A técnica FBCSP não considera dependência temporal entre sinais de diferentes canais

e bandas de frequências, o que motiva o uso da técnica de CSSP com banco de filtros

(FBCSSP) para melhorar a discriminação dos sinais de controle. A Tabela 4.6 apresenta

os melhores índices kappa produzidos pelo FBCSSP, que constrói apenas espaços imersos

(Takens, 1981) de dimensão m = 2, dentro de um intervalo paramétrico τ = [1; 10] (maiores
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Tabela 4.4: Índices kappa de Cohen no uso da técnica CSSSP em relação ao limiar de
correlação utilizado para remoção de artefatos.

Janela de um segundo
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 20 0, 21 0, 32 0, 41 0, 21 0, 27 0, 40 0, 47 0, 23 0, 30 0, 10
0, 2 0, 16 0, 22 0, 35 0, 43 0, 29 0, 28 0, 48 0, 46 0, 29 0, 33 0, 11
0, 3 0, 30 0, 26 0, 40 0, 44 0, 29 0, 39 0, 40 0, 51 0, 34 0, 37 0, 08
0, 4 0, 32 0, 31 0, 49 0, 48 0, 37 0, 43 0, 51 0, 56 0, 46 0, 44 0, 09
0, 5 0, 36 0, 36 0, 43 0, 52 0, 39 0, 39 0, 54 0, 55 0, 47 0, 45 0, 08
0, 6 0, 51 0, 37 0, 47 0, 59 0,50 0, 42 0, 64 0, 58 0, 52 0, 51 0, 08
0, 7 0, 42 0, 27 0, 53 0, 62 0,50 0, 52 0, 65 0, 56 0, 51 0, 51 0, 11
0, 8 0, 36 0, 35 0, 44 0, 67 0, 39 0, 46 0, 64 0, 49 0, 53 0, 48 0, 11
0, 9 0, 44 0, 36 0, 51 0, 77 0, 41 0, 47 0, 72 0, 72 0, 45 0, 54 0, 15
1 0,61 0,39 0,59 0,90 0, 41 0,54 0,83 0,82 0,61 0, 63 0, 18
Max 0, 61 0, 39 0, 59 0, 90 0, 50 0, 54 0, 83 0, 82 0, 61 0, 64 0, 17

Janela de dois segundos
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 26 0, 17 0, 41 0, 39 0, 26 0, 22 0, 35 0, 52 0, 28 0, 32 0, 11
0, 2 0, 27 0, 25 0, 44 0, 43 0, 28 0, 35 0, 40 0, 54 0, 36 0, 37 0, 09
0, 3 0, 30 0, 25 0, 44 0, 44 0, 26 0, 26 0, 48 0, 43 0, 34 0, 36 0, 09
0, 4 0, 41 0, 29 0, 61 0, 45 0, 42 0, 43 0, 49 0, 54 0, 45 0, 45 0, 09
0, 5 0, 46 0, 38 0, 55 0, 57 0, 43 0, 48 0, 58 0, 63 0, 44 0, 50 0, 08
0, 6 0,48 0, 38 0, 51 0, 63 0,54 0, 42 0, 70 0, 63 0, 52 0, 53 0, 11
0, 7 0, 44 0, 27 0, 55 0, 67 0, 51 0, 55 0, 63 0, 63 0, 55 0, 53 0, 12
0, 8 0, 36 0, 28 0, 58 0, 76 0, 50 0, 55 0, 69 0, 55 0, 57 0, 54 0, 15
0, 9 0, 34 0, 34 0, 44 0, 80 0, 44 0, 54 0, 70 0, 69 0, 65 0, 55 0, 17
1 0, 47 0,41 0,68 0,97 0,54 0,74 0,81 0,88 0,71 0,69 0, 19
Max 0, 48 0, 41 0, 68 0, 97 0, 54 0, 74 0, 81 0, 88 0, 71 0, 69 0, 19

detalhes na Seção 3.3.2).

A partir do teste de Wilcoxon unilateral, com confiança de 0, 95, infere-se que o FBCSSP

apresenta melhor desempenho para o índice kappa em relação às técnicas ADBF (p-valor =

0, 002), CSP (p-valor = 0, 004), e FBCSP (p-valor = 0, 007), além disso, pode-se afirmar que seus

resultados são piores que os produzidos pelo CSSSP (p-valor = 0, 01) e equiparáveis aos pro-

duzidos pelo CSSP (p-valor = 0, 14 para o teste bilateral), segundo um teste unilateral de

Wilcoxon. Deve-se ressaltar que não há mudanças significativas para os índices kappa

quando avaliados sobre as janelas temporais distintas (p-valor = 0, 69 para o teste bilateral).

Os resultados sobre o melhor cenário possível são apresentados na Tabela 4.7, i.e., os

maiores índices kappa produzidos pela técnica FBCSSSP dentro de um intervalo paramé-
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Tabela 4.5: Índices kappa de Cohen no uso da técnica FBCSP em relação ao limiar de
correlação utilizado para remoção de artefatos.

Janela de um segundo
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 13 0, 06 0, 17 0, 13 0, 10 0, 07 0, 27 0, 25 0, 20 0, 15 0, 08
0, 2 0, 21 0, 17 0, 28 0, 24 0, 16 0, 13 0, 33 0, 40 0, 26 0, 24 0, 09
0, 3 0, 11 0, 14 0, 33 0, 39 0, 29 0, 18 0, 30 0, 18 0, 43 0, 26 0, 11
0, 4 0, 27 0, 17 0, 42 0, 48 0, 25 0, 35 0, 49 0, 35 0, 32 0, 34 0, 11
0, 5 0, 37 0, 27 0, 40 0, 44 0, 31 0, 25 0, 37 0, 38 0, 26 0, 34 0, 07
0, 6 0,52 0, 31 0, 34 0, 47 0, 36 0, 34 0, 53 0,52 0,45 0, 43 0, 09
0, 7 0, 42 0, 20 0, 27 0, 49 0, 40 0,40 0, 59 0, 46 0, 37 0, 40 0, 12
0, 8 0, 25 0, 18 0, 38 0, 41 0, 38 0, 35 0, 48 0, 45 0, 32 0, 36 0, 09
0, 9 0, 10 0, 30 0, 43 0, 41 0,42 0, 20 0,68 0, 39 0, 28 0, 36 0, 16
1 0, 22 0,35 0,53 0,50 0, 26 0, 23 0, 65 0, 45 0, 36 0, 39 0, 15
Max 0, 52 0, 35 0, 53 0, 50 0, 42 0, 40 0, 68 0, 52 0, 45 0, 49 0, 10

Janela de dois segundos
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 15 0, 05 0, 29 0, 15 0, 10 0, 11 0, 28 0, 26 0, 09 0, 16 0, 09
0, 2 0, 22 0, 11 0, 35 0, 31 0, 18 0, 10 0, 37 0, 27 0, 26 0, 24 0, 10
0, 3 0, 23 0, 13 0, 35 0, 39 0, 17 0, 23 0, 32 0, 23 0, 39 0, 27 0, 09
0, 4 0, 37 −0, 01 0, 44 0, 35 0, 25 0, 27 0, 28 0, 35 0, 26 0, 28 0, 13
0, 5 0, 35 0, 23 0, 38 0, 52 0, 17 0, 29 0, 36 0, 34 0, 32 0, 33 0, 10
0, 6 0,53 0, 25 0, 40 0, 41 0, 42 0, 33 0, 50 0, 52 0, 47 0, 43 0, 09
0, 7 0, 42 0, 18 0,45 0, 45 0,45 0, 32 0, 43 0, 44 0, 37 0, 39 0, 09
0, 8 0, 18 0, 18 0, 39 0, 52 0, 31 0, 29 0, 37 0, 32 0, 33 0, 32 0, 10
0, 9 0, 10 0, 27 0, 41 0, 46 0, 37 0, 21 0, 62 0, 61 0, 41 0, 38 0, 17
1 0, 11 0,28 0, 40 0,67 0, 30 0,56 0,66 0,70 0,54 0, 47 0, 21
Max 0, 53 0, 28 0, 45 0, 67 0, 45 0, 56 0, 66 0, 70 0, 54 0, 54 0, 13

trico para o emprego do Teorema de Imersão (Takens, 1981) em que m = [3; 10] e τ = [1; 10].

Essa técnica consiste na generalização do FBCSSP considerando, não um espaço fase de

dimensão embutida m = 2, mas um que permita o desdobramento dos dados tempo-

rais em número maior de dimensões a fim de encontrar recorrências nos sinais cerebrais

(de Mello & Yang, 2009).

A partir do teste de Wilcoxon unilateral, nota-se que há melhoria significativa nos resul-

tados quando o FBCSSSP é comparado às demais técnicas, exceto em relação à CSSSP.

Esses p-valores associados aos testes entre o FBCSSSP e a ADBF, o CSP, o CSSP, o FBCSP e

o FBCSSP são, respectivamente, 0, 002, 0, 006, 0, 004, 0, 005 e 0, 007, já o associado ao teste

bilateral entre FBCSSSP e o CSSSP é igual a 0, 879. Avaliando-se o desempenho do método
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Tabela 4.6: Índices kappa de Cohen no uso da técnica FBCSSP em relação ao limiar de
correlação utilizado para remoção de artefatos.

Janela de um segundo
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 19 0, 12 0, 28 0, 26 0, 22 0, 10 0, 37 0, 36 0, 24 0, 24 0, 09
0, 2 0, 23 0, 25 0, 35 0, 33 0, 31 0, 18 0, 45 0, 37 0, 30 0, 31 0, 08
0, 3 0, 20 0, 21 0, 33 0, 46 0, 30 0, 27 0, 43 0, 28 0, 42 0, 32 0, 10
0, 4 0, 33 0, 15 0, 47 0, 43 0, 31 0, 39 0, 52 0, 41 0, 39 0, 38 0, 11
0, 5 0, 46 0, 33 0, 53 0, 55 0, 39 0, 36 0, 58 0, 53 0, 33 0, 45 0, 10
0, 6 0,60 0, 32 0, 39 0, 54 0,43 0, 38 0, 59 0,62 0,57 0, 49 0, 11
0, 7 0, 50 0, 27 0, 34 0, 56 0,43 0, 46 0, 62 0, 59 0, 45 0, 47 0, 11
0, 8 0, 36 0, 32 0, 46 0, 62 0,43 0, 40 0, 66 0, 56 0, 46 0, 47 0, 12
0, 9 0, 34 0,38 0, 47 0, 61 0, 41 0, 33 0, 62 0, 56 0, 46 0, 46 0, 11
1 0, 52 0, 35 0,62 0,81 0, 42 0,52 0,78 0, 57 0, 46 0, 56 0, 15
Max 0, 60 0, 38 0, 62 0, 81 0, 43 0, 52 0, 78 0, 62 0, 57 0, 59 0, 14

Janela de dois segundos
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 23 0, 16 0, 32 0, 22 0, 18 0, 20 0, 35 0, 32 0, 22 0, 24 0, 07
0, 2 0, 25 0, 21 0, 36 0, 35 0, 25 0, 17 0, 46 0, 46 0, 34 0, 32 0, 10
0, 3 0, 26 0, 18 0, 38 0, 48 0, 27 0, 20 0, 36 0, 36 0, 44 0, 33 0, 10
0, 4 0, 35 0, 14 0, 54 0, 45 0, 35 0, 39 0, 45 0, 44 0, 37 0, 39 0, 11
0, 5 0, 44 0, 23 0,60 0, 55 0, 38 0, 43 0, 55 0, 46 0, 38 0, 45 0, 11
0, 6 0,56 0, 28 0, 47 0, 57 0, 44 0, 40 0, 66 0, 63 0, 58 0, 51 0, 12
0, 7 0, 49 0, 28 0, 50 0, 61 0,45 0, 48 0, 63 0, 59 0, 44 0, 50 0, 11
0, 8 0, 28 0, 27 0, 47 0, 71 0, 39 0, 44 0, 56 0, 55 0, 42 0, 45 0, 14
0, 9 0, 33 0, 32 0, 49 0, 69 0, 42 0, 32 0, 67 0, 70 0, 57 0, 50 0, 16
1 0, 31 0,34 0, 53 0,90 0, 42 0,58 0,74 0,85 0,64 0, 59 0, 21
Max 0, 56 0, 34 0, 60 0, 90 0, 45 0, 58 0, 74 0, 85 0, 64 0, 63 0, 18

em relação às duas janelas utilizadas, têm-se que não há mudança significativa já que o

p-valor é igual a 0, 54 para o teste de Wilcoxon bilateral com confiança de 0, 95.

Para complementar, tal como apresentado na Tabela 4.8, ao se considerar os melhores

parâmetros utilizados nas técnicas discutidas anteriormente, o CSSSP e o FBCSSSP atingem

resultados equiparáveis aos obtidos por Gaur et al. (2015); Saa & Cetin (2012) e Tangermann

et al. (2012), sendo que este último se refere às abordagens avaliadas na BCI Competition

IV. Consequentemente, os resultados obtidos são comparáveis aos do estado da arte para

o conjunto de dados em questão.

Apesar do CSSSP não ter sido adotado na literatura, há a possibilidade de que ele pro-

duza resultados equiparáveis às abordagens do estado da arte. Para complementar, o
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Tabela 4.7: Índices kappa de Cohen no uso da técnica FBCSSSP em relação ao limiar de
correlação utilizado para remoção de artefatos.

Janela de um segundo
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 27 0, 20 0, 36 0, 38 0, 25 0, 19 0, 36 0, 44 0, 28 0, 30 0, 09
0, 2 0, 25 0, 23 0, 42 0, 47 0, 28 0, 25 0, 47 0, 44 0, 35 0, 35 0, 10
0, 3 0, 32 0, 23 0, 36 0, 51 0, 33 0, 27 0, 44 0, 35 0, 43 0, 36 0, 09
0, 4 0, 37 0, 19 0, 44 0, 49 0, 34 0, 45 0, 55 0, 44 0, 43 0, 41 0, 10
0, 5 0, 48 0, 36 0, 58 0, 60 0, 43 0, 41 0, 60 0, 54 0, 33 0, 48 0, 10
0, 6 0, 58 0, 36 0, 44 0, 64 0, 44 0, 47 0, 65 0, 63 0, 56 0, 53 0, 11
0, 7 0, 53 0, 36 0, 44 0, 64 0,48 0, 50 0, 59 0, 62 0, 53 0, 52 0, 09
0, 8 0, 36 0, 35 0, 46 0, 71 0, 43 0, 42 0, 63 0, 66 0, 44 0, 50 0, 13
0, 9 0, 45 0,45 0, 51 0, 71 0, 47 0, 47 0, 73 0, 66 0, 54 0, 55 0, 11
1 0,65 0, 43 0,69 0,90 0, 40 0,58 0,80 0,76 0,58 0, 64 0, 17
Max 0, 65 0, 45 0, 69 0, 90 0, 48 0, 58 0, 80 0, 76 0, 58 0, 65 0, 15

Janela de dois segundos
Voluntários

θ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

0, 1 0, 23 0, 19 0, 35 0, 39 0, 24 0, 21 0, 35 0, 42 0, 26 0, 29 0, 08
0, 2 0, 28 0, 22 0, 43 0, 48 0, 27 0, 27 0, 49 0, 44 0, 36 0, 36 0, 10
0, 3 0, 31 0, 21 0, 44 0, 56 0, 30 0, 27 0, 49 0, 41 0, 48 0, 39 0, 12
0, 4 0, 36 0, 22 0, 51 0, 53 0, 39 0, 43 0, 47 0, 55 0, 45 0, 43 0, 10
0, 5 0, 45 0, 30 0,61 0, 62 0, 42 0, 42 0, 61 0, 54 0, 37 0, 48 0, 12
0, 6 0,60 0, 30 0, 54 0, 66 0,46 0, 44 0, 70 0, 68 0, 58 0, 55 0, 13
0, 7 0, 51 0, 34 0, 55 0, 65 0, 45 0, 47 0, 66 0, 60 0, 59 0, 54 0, 10
0, 8 0, 38 0, 40 0, 57 0, 79 0, 39 0, 51 0, 64 0, 67 0, 55 0, 54 0, 14
0, 9 0, 46 0,42 0, 49 0, 82 0, 39 0, 51 0, 71 0, 75 0, 60 0, 57 0, 16
1 0, 51 0, 40 0, 55 0,97 0, 43 0,74 0,84 0,86 0,71 0, 67 0, 20
Max 0, 60 0, 42 0, 61 0, 97 0, 46 0, 74 0, 84 0, 86 0, 71 0, 69 0, 18

FBCSSSP e CSSSP apresentam bons índices kappa o que se deve ao fato de buscarem re-

presentar as dependências temporais do sistema dinâmico gerador do sinal de controle.

Essas dependências são desdobradas em um espaço multidimensional denominado es-

paço fase, por meio do Teorema da Imersão proposto por Takens (1981). Contudo, vale

ressaltar que os resultados aqui discutidos consideram o melhor cenário de configuração

para os parâmetros de coordenadas de atraso τ e quantidade de dimensões embutidas m

para o Teorema de Imersão, características selecionadas e o limiar θ utilizado para a remo-

ção de artefatos de EOG, dada a inspeção de intervalos de valores. Na seção seguinte é

abordada uma análise de sensibilidade dada a remoção de Componentes Independen-

tes (IC), de acordo com o valor selecionado para o limiar θ.
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Tabela 4.8: Tabela com os índices kappa dos métodos considerados estado da arte e os
das abordagens consideradas neste trabalho.

Janela de um segundo
Voluntários

Método
Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média

Desvio
Padrão

ADBF 0, 45 0, 35 0, 50 0, 55 0, 31 0, 39 0, 50 0, 83 0, 59 0, 50 0, 16
CSP 0, 37 0, 26 0, 40 0, 41 0, 43 0, 34 0, 63 0, 77 0, 42 0, 45 0, 16
FBCSP 0, 53 0, 35 0, 53 0, 67 0, 45 0, 56 0, 68 0, 70 0, 54 0, 56 0, 11
CSSP 0, 46 0, 32 0, 58 0, 88 0, 48 0, 51 0, 77 0, 82 0, 58 0, 60 0, 19
FBCSSP 0, 60 0, 38 0, 62 0, 90 0, 45 0, 58 0, 78 0, 85 0, 64 0, 64 0, 17
CSSSP 0, 59 0, 42 0, 59 0,97 0, 50 0, 74 0, 83 0,89 0, 73 0, 70 0, 18
FBCSSSP 0,65 0,45 0, 69 0,97 0, 48 0, 74 0,84 0, 86 0, 71 0,71 0, 17
Chin1 0, 40 0, 21 0, 22 0, 95 0, 86 0, 61 0, 56 0, 85 0, 74 0, 60 0, 28
Gaur2 0, 26 0, 36 0,96 0, 76 0,94 0, 52 0, 46 0, 76 0, 70 0, 62 0, 25
Saa3 0, 60 0, 32 0, 06 0,97 0, 87 0,78 0, 63 0, 88 0,81 0, 66 0, 30

1 Zheng Yang Chin, 2 Gaur et al. (2015) e 3 Saa & Cetin (2012).

4.5 Remoção de Artefatos

O limiar de correlação θ, utilizado para definir quais Componentes Independentes (ICs)

são desconsiderados na etapa de composição dos novos sinais pela técnica ICA (Seção

3.2.2), produz grandes influências nos índices kappa dos indivíduos. Esta seção avalia a

sensibilidade dos resultados anteriores em função de θ, considerando a busca por um valor

ideal para este parâmetro independentemente do indivíduo alvo. Isso se faz interessante e

necessário para casos em que o sistema de BCI não possa contar com uma etapa prévia

de reconfiguração específica para atender um indivíduo.

Uma vez escolhido o limiar θ globalmente mais adequado para os nove indivíduos em

estudo, decidiu-se por normalizar os índices kappa de cada indivíduo em função de seu

maior valor, o que permite avaliar as variações que cada extrator de características produz.

A Equação 4.1 é utilizada na etapa de normalização dos índices kappa de um indivíduo,

em que i é o índice do indivíduo, κi corresponde ao vetor de índices kappa para cada

valor de correlação θ e vi representa os resultados normalizados.

vi =
κi

max (κi)
(4.1)

Posteriormente, calculou-se a média dos valores vi para todos os indivíduos dado um

parâmetro θ fixo, o que permitiu medir a influência da remoção de artefatos proveniente
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da escolha de θ (resultados apresentados na Figura 4.1).
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Figura 4.1: Gráficos dos índices kappa Normalizados Médios vs. limiar de correlação para
remoção de artefatos. Esses dados foram produzidos a partir da aplicação dos métodos
das abordagens avaliadas sobre janelas de a) um segundo e b) dois segundos extraídos
dos períodos de Imagética Motora.

Nota-se que a remoção de ICs relacionados aos canais de EOG melhora o desempenho

geral apenas para as técnicas ADBF e CSP, enquanto que as demais produzem melhores

resultados quando nenhum IC é eliminado. Logo, o pré-processamento aparenta excluir

componentes relevantes para a classificação. Deve-se ressaltar que as técnicas baseadas

no CSSP e CSSSP (incluindo FBCSSP e FBCSSSP) operam sobre os canais de EOG para, au-

tomaticamente, remover suas influências indesejadas por meio de um modelo autorregres-

sivo. Logo, não se faz necessário o emprego de ICA como etapa de pré-processamento.

Esta seção apresentou uma análise de sensibilidade para o parâmetro θ, cabe, em se-

guida, uma análise sobre a estimação automática dos parâmetros de imersão (m e τ ) para

que se possa, também, pré-configurar o sistema de BCI para qualquer indivíduo. Uma vez

que os melhores resultados são os provenientes das técnicas baseadas em CSSP e CSSSP,

as quais não necessitam de pré-processamento para remoção de artefatos, decidiu-se por

não utilizar a técnica ICA na etapa em questão. Posteriormente, a seção seguinte também
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aborda uma análise de convergência para o parâmetro k, o qual define o número de atri-

butos a ser adotado pela técnica de Seleção de Características baseadas em Informação

Mútua (MIFS).

4.6 Busca Automática por Parâmetros

Os experimentos anteriores empregaram a varredura completa de parâmetros a qual

exige processamento intensivo de dados ao configurar as técnicas de extração e seleção

de características. Mais precisamente, o cálculo de autovetores generalizados implemen-

tado pela função DGGEV do pacote LAPACK (Blackford, 1999), utilizado neste trabalho para

produzir os filtros espaciais e espaço-temporais (CSP, CSSP e CSSSP), apresenta complexi-

dade computacional de O(D3) em que D é a dimensionalidade do conjunto de dados

explorado Ze (maiores detalhes na Seção 3.3.2). Cabe ressaltar que Ze é composto pelos

sinais dos canais de EEG e EOG, c ∈ C, imersos em m = 2 dimensões no caso do CSSP e

m > 2 no caso do CSSSP e, portanto, D = |C|m (como o CSP não emprega o Teorema de

Imersão (Takens, 1981), é considerado m = 1 nesse caso). Assim, o cálculo dos autovetores

generalizados para todo um espaço paramétrico composto por M = {m|m = 1; 2; . . . ; 10}

e T = {τ |τ = 1; 2; . . . ; 10} apresenta complexidade de O(|C|3|T |σ(M, 3)) em que σ(U , a) =

�
∀ u∈U ua. Em complemento, ao se decompor os sinais produzidos pelos canais de EEG e

EOG em sub-bandas de frequência B por meio de banco de filtros, a complexidade assin-

tótica da otimização efetuada pelo CSP, CSSP e CSSSP é de O(|Cb|3|T |σ(M, 3)) em que Cb

são as sub-bandas extraídas a partir de todos os canais de EEG e EOG, e tem cardinalidade

de |Cb| = |C||B|.

Contudo, os trabalhos de Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) definem meios

de se estimar as coordenadas de atraso τ e m que melhor representam a imersão temporal

de uma série. Neste contexto, é possível evitar a varredura completa do espaço paramé-

trico para CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP, atenuando, consequentemente, a complexidade

assintótica do algoritmo (que será de O(|C|3m3)).

Então, é empregada neste trabalho, a estimação de coordenadas de atraso τcj para os

sinais de cada canal cj por meio da técnica de Auto-Informação Mútua (Fraser & Swinney,

1986), definida pela Equação 4.2, em que z(t) representa uma série temporal e zτ (t), a

mesma série temporal com atraso τ . Essa técnica permite encontrar um valor adequado
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para a coordenada de atraso τ , segundo um critério de recorrência temporal dos dados.

Mais precisamente, essa equação calcula o ganho de informação que a série z(t), quando

dada como entrada, provê em relação a um tempo futuro τ . Seleciona-se, tipicamente,

o instante de tempo τ referente ao primeiro mínimo de {AMI(z(t), zτ (t)) : τ = [1, τf ]} como

coordenada de atraso. Isso se deve ao fato de que esse mínimo oferece o primeiro menor

ganho de informação, o qual auxilia a desdobrar de maneira mais adequada os dados no

espaço fase (Fraser & Swinney, 1986), segundo o Teorema de Imersão proposto por Takens

(1981). Caso não haja um primeiro mínimo bem destacado, a literatura sugere o uso do

atraso τ = 1 (de Mello, 2009).

AMI(z, zτ ) =
�

z

�

zτ

p(z, zτ )log2

p(z, zτ )

p(z, zτ )
dzdzτ (4.2)

Neste trabalho, estima-se um valor para a coordenada de atraso τcj mais adequado

para a representação dos sinais cerebrais extraídos, i.e., para cada canal cj ∈ C no período

da Imagética Motora. Cabe ressaltar que as séries temporais (i.e., sinais de controle) conti-

das nos diferentes ensaios e ∈ E tem comportamentos distintos e, portanto, produzem dife-

rentes imersões temporais (Takens, 1981). Logo, obtém-se τcj por meio de uma função medi-

ana φ aplicada aos valores de coordenadas de atraso de forma que τcj = φ({τ ecj ∀ e ∈ E}),

i.e., para cada canal cj ao longo de todos os ensaios e. Essa abordagem, ilustrada na Fi-

gura 4.2, é utilizada para que uma mesma coordenada de atraso seja empregada para um

canal ao longo do tempo. A justificativa para isso é que ao alterar esse parâmetro novas

imersões seriam produzidas, tornando o espaço fase obtido em um instante t inconsistente

com seu passado.

Em complemento, é necessário saber quantos estados passados são necessários para

se produzir uma boa representação para um estado futuro de cada canal c, ou seja, quan-

tas são as dimensões do espaço fase obtido após o emprego do Teorema de Imersão

(Takens, 1981). Este parâmetro define a dimensão embutida m necessária para desdobrar

relações temporais entre observações de um sistema dinâmico (observe que cada canal c

é visto como um conjunto de observações produzido por um sistema dinâmico). Para isso,

utiliza-se, tipicamente, a técnica de Falsos Vizinhos mais Próximos (do inglês False Nearest

Neighbors – FNN), a qual permite estimar a estabilidade dos pontos em um espaço fase

dado o aumento de sua dimensionalidade (Kennel et al., 1992). Assim, após a estimação
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Figura 4.2: Fluxo de dados para estimar as coordenadas de atraso dos sinais de controle
produzidos em cada canal cj .

das coordenadas de atraso τc ∀ c ∈ C, a FNN é utilizada para encontrar o número de di-

mensões embutidas mc mais adequado para desdobrar os sinais de cada canal c. Esse

desdobramento busca evidenciar relações de recorrência existentes nos sinais de controle

(ondas µ e β) contidos nesses canais considerando suas coordenadas de atraso τc.

Como os canais ce1, . . . , c
e
r contidos em cada ensaio e ∈ E, i.e., e = {ce1, . . . , cer}, po-

dem produzir espaços fase com diferentes números de dimensões embutidas m, i.e., me
cj =

FNN (cej , τcj ) �= me�
cj = FNN (ce

�
j , τcj ), após o emprego da técnica FNN, um valor único mcj

ao longo de todos os ensaios e deve ser encontrado a fim de manter, assim como para as

coordenadas de atraso, a consistência das imersões obtidas. Caso contrário, ao variar o

número de dimensões embutidas (ou eixos do espaço fase), o número de características

(representadas em cada dimensão) pode variar ao longo do tempo. Esse parâmetro mcj

é definido como a mediana do número de dimensões embutidas ao fixar um canal cj e

variar para todo ensaio e na forma mcj = φ({me
cj ∀ e ∈ E}) (todo esse processo é ilustrado

na Figura 4.3).

Posteriormente, cada novo ensaio recebido pelo sistema de BCI deve ser imerso, uti-

lizando o conjunto de parâmetros T = {τcj ∀ j} e M = {mcj ∀ j}. Cabe ressaltar que,

quando utilizadas as técnicas CSSP e CSSSP, estima-se τcj e mcj para cada canal físico cj de

EEG e EOG (cada canal físico se refere às observações produzidas para cada eletrodo),

porém, ao se utilizar um banco de filtros em conjunto com tais técnicas, cada sub-banda
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de frequência é considerada como um novo canal resultante cj de forma que τcj e mcj são

então calculados para cada uma dessas sub-bandas.
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xcr:
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Ensaios E

Ensaio e

Mediana

Ensaio eFNN

mc1

mcr

me
c2
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τc1

τc2

τc2
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Figura 4.3: Fluxo de dados para estimar o número de dimensões embutidas dos sinais de
controle produzidos em cada canal cj .

Por meio dessa abordagem de estimação automática das coordenadas de atraso e

dimensões embutidas, reduz-se o custo computacional despendido na etapa de configu-

ração desses parâmetros para um indivíduo específico. Essa redução permitiu a realização

de experimentos adicionais utilizando a técnica de validação cruzada de 10 folds (Kohavi,

1995), levando em consideração o ganho de informação que cada dimensão selecionada

pelo MIFS (a partir do espaço fase obtido) produz, bem como a capacidade de gene-

ralização do algoritmo de classificação SVM ao operar sobre os dados produzidos pelos

extratores de características.

Como exemplificado na Figura 4.4, os resultados dos índices kappa indicam a possibili-

dade de definir um critério de parada para o algoritmo MIFS em função da convergência

do ganho de informação. Neste trabalho, essa convergência é detectada quando a di-

ferença absoluta entre o ganho de informação produzido após a adição de uma nova

dimensão atinge um limiar menor que 1 × 10−5. Cabe ressaltar que os experimentos apre-

sentados a seguir foram efetuados a partir das abordagens de estimação de parâmetros:

i) mcj para a dimensão embutida para cada canal cj ; ii) τcj para a coordenada de atraso

de cada canal cj ; e, finalmente, iii) k para definir o número de dimensões do espaço fase

selecionadas pelo algoritmo MIFS.
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Figura 4.4: Gráfico ilustrando a convergência do ganho de informação, produzido a partir
da validação cruzada 10 fold executada sobre os sinais de EEG do indivíduo nº 4, utilizando
o CSSSP para extração de características e parametrização automática.

Neste contexto, os resultados da validação cruzada de 10 folds são apresentados na

Figura 4.5 para cada um dos filtros espaciais e espaço-temporais (CSP, CSSP e CSSSP) e suas

respectivas combinações com bancos de filtros FIR. A figura indica que a janela de tempo

mais apropriada para o uso de cada método varia entre indivíduos, ressaltando-se que as

variações mais significativas nos índices kappa são produzidas para o voluntário de número

7, ao se utilizar CSP, para os de número 2, 7 e 9 no caso do CSSP e para os de número 2

e 4 no CSSSP. Para complementar, o uso da janela de dois segundos para o FBCSP e para

o FBCSSP produz resultados melhores ou estatisticamente similares quando comparados
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ao uso da janela de um segundo, exceto para o indivíduo 7. Já o uso da janela de dois

segundos para o FBCSSSP produz melhores índices kappa ou equiparáveis ao uso da janela

de um segundo, a depender do indivíduo.
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Figura 4.5: Gráficos dos índices kappa médios intervalo de confiança vs. indivíduo uti-
lizando Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) para a encontrar coordenadas de
atraso e dimensões embutidas para o CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP. Esses resultados fo-
ram produzidos sobre janelas de um segundo e dois segundos extraídos dos períodos de
Imagética Motora.

Comparando os extratores de características abordados, cujos resultados são ilustrados

na Figura 4.6, aponta-se que o CSSP e o CSSSP produzem melhores resultados que CSP, já

que incorporam dependências temporais lineares e, além disso, produzem filtros autorre-

gressivos capazes de mitigar a influência de certos artefatos. Em complemento, FBCSSP
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e FBCSSSP produzem resultados melhores ou similiares ao FBCSP, exceto para o indivíduo

7 quando utilizada a janela de um segundo e, como apresentado na Figura 4.7, os ban-

cos de filtros incorporados aos padrões espaciais podem melhorar significativamente os

resultados para diversos voluntários tendo, portanto, um importante papel na extração de

características espectrais de sinais de controle.
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Figura 4.6: Gráficos dos índices kappa médios / intervalo de confiança vs. indivíduo, utili-
zando Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) para a estimar coordenadas de atraso
e dimensões embutidas para o CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP. Esses resultados foram produ-
zidos sobre janelas de a) um segundo e b) dois segundos extraídos dos períodos de Imagé-
tica Motora.

Considerando a validação cruzada de 10 folds, cujos resultados são apresentados nas

Figuras 4.8 e 4.9, a parametrização automática produz melhores índices kappa apenas
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Figura 4.7: Gráficos dos índices kappa médios / intervalo de confiança vs. indivíduo uti-
lizando Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) para a estimar as coordenadas de
atraso e dimensões embutidas. Esses resultados foram produzidos sobre janelas de a) um
segundo e b) dois segundos extraídos dos períodos de Imagética Motora e servem para se
verificar que bancos de filtros podem aprimorar as acurácias dos filtros espaciais.

para determinados indivíduos quando comparados à varredura de todo o espaço para-

métrico, tal como abordado nas Seções 4.2, 4.3 e 4.4. Sob uma perspectiva estatística, o

uso da abordagem automática para a estimação das coordenadas de atraso, dimensões

embutidas e dimensões selecionadas pelo algoritmo MIFS é justificável uma vez que reduz

o custo computacional da configuração dos extratores e da seleção de características.

Contudo, utilizando a mesma abordagem experimental da literatura, a Tabela 4.9 in-

dica que essa parametrização automática produz resultados inferiores ao estado da arte



4.6. BUSCA AUTOMÁTICA POR PARÂMETROS 73

●

●

●

●

●
●

●

●

●

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

●

●

●

●

●

●

●
● ●

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

●

●

●

●

●

●

●
●

●

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Método: ● Melhor Configuração Parametrização Automática

Indivíduo

Ín
di

ce
 K

ap
pa

 M
éd

io
 / 

In
te

rv
al

o 
de

 C
on

fia
nç

a

c) d)

b)

a)

Figura 4.8: Gráficos dos índices kappa Médios Intervalo de Confiança vs. Indivíduo consi-
derando as abordagens de Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) para a encontrar
coordenadas de atraso e dimensões embutidas para o a) CSSP e b) CSSSP e os parâme-
tros que resultaram em melhores acurácia nos experimentos da Seções 4.2,4.3 e 4.4. Esses
resultados foram produzidos sobre janelas de c) um segundo e d) dois segundos extraídos
dos períodos de Imagética Motora.

e distantes da configuração ótima (avaliando todo o espaço paramétrico) pode gerar tal

como visto na Seções 4.2, 4.3 e 4.4. Em contrapartida, cabe ressaltar que, exceto no caso

de Alvarez-Meza et al. (2015), esses trabalhos relacionados não contam com avalição so-

bre a capacidade de generalização dos classificadores construídos, uma vez que nem o

método de validação cruzada ou qualquer outra técnica para a averiguação de estabili-

dade é utilizada. Portanto, não é possível aplicar uma comparação estatística justa entre
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Figura 4.9: Gráficos dos índices kappa Médios Intervalo de Confiança vs. Indivíduo consi-
derando as abordagens de Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) para a encontrar
coordenadas de atraso e dimensões embutidas para o a) FBCSSP e b) FBCSSSP e os pa-
râmetros que resultaram em melhores acurácia nos experimentos da Seções 4.2,4.3 e 4.4.
Esses resultados foram produzidos sobre janelas de c) um segundo e d) dois segundos ex-
traídos dos períodos de Imagética Motora.

os resultados produzidos por meio da parametrização automática em conjunto com a va-

lidação cruzada em relação aos tais trabalhos reportados na literatura. Em complemento,

as Figuras 4.10 e 4.11 permitem apontar que os resultados do CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP

empregando a parametrização automática superam em diversos casos os apresentados

por Alvarez-Meza et al. (2015).
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Tabela 4.9: Tabela com os índices kappa dos métodos utilizando a configuração automá-
tica de parâmetros e com resultados do estado da arte.

Voluntários

Janela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

CSSP
1 seg. 0, 41 0, 17 0, 29 0, 43 0, 00 0, 09 0, 65 0, 36 0, 41 0, 31 0, 20
2 seg. 0, 09 0, 07 0, 34 0, 43 0, 14 0, 16 0, 48 0, 61 0, 27 0, 29 0, 19
Max 0, 41 0, 17 0, 34 0, 43 0, 14 0, 16 0, 65 0, 61 0, 41 0, 37 0, 19

CSSSP
1 seg. 0, 35 0, 21 0, 18 0, 86 0, 12 0, 32 0, 78 0, 48 0, 21 0, 39 0, 27
2 seg. 0, 18 0, 13 0, 18 0, 93 0, 09 0, 27 0, 38 0, 43 0, 41 0, 33 0, 26
Max 0, 35 0, 21 0, 18 0, 93 0, 12 0, 32 0, 78 0, 48 0, 41 0, 42 0, 27

FBCSSP
1 seg. 0, 17 0, 17 0, 28 0, 56 0, 25 0, 17 0, 32 0, 44 0, 26 0, 29 0, 13
2 seg. 0, 19 0, 18 0, 34 0, 61 0, 17 0, 42 0, 51 0, 64 0, 52 0, 40 0, 19
Max 0, 19 0, 18 0, 34 0, 61 0, 25 0, 42 0, 51 0, 64 0, 52 0, 41 0, 18

FBCSSSP
1 seg. 0, 43 0, 15 0, 34 0, 84 0, 05 0, 13 0,79 0, 43 0, 45 0, 40 0, 28
2 seg. 0, 27 0, 27 0, 15 0, 95 0, 10 0, 48 0, 59 0, 69 0, 47 0, 44 0, 28
Max 0, 43 0, 27 0, 34 0, 95 0, 10 0, 48 0,79 0, 69 0, 47 0, 50 0, 27

Estado da arte
Chin1 0, 40 0, 21 0, 22 0, 95 0, 86 0, 61 0, 56 0, 85 0, 74 0, 60 0, 28
Gaur2 0, 26 0,36 0,96 0, 76 0,94 0, 52 0, 46 0, 76 0, 70 0, 62 0, 25
Saa3 0,60 0, 32 0, 06 0,97 0, 87 0,78 0, 63 0,88 0,81 0,66 0, 30

1 Zheng Yang Chin, 2 Gaur et al. (2015) e 3 Saa & Cetin (2012).

4.7 Considerações Finais

A literatura sobre extração de características em Imagética Motora conta com estu-

dos que analisam o uso de diversas técnicas tais como o CSP, CSSP, CSSSP e FBCSP (Koles,

1991; Lemm et al., 2005; Dornhege et al., 2006; Ang et al., 2012a). Em complemento aos

resultados dessas abordagens, esta seção analisou, também, os índices kappa produzidos

pelo extrator ADBF e pelas extensões dos filtros espaço-temporais FBCSSP e FBCSSSP. Neste

contexto, efetuou-se, posteriormente, uma comparação entre tais técnicas e aquelas que

compõem o estado da arte, utilizando a mesma abordagem experimental adotada na li-

teratura. Nesse cenário, algumas das abordagens consideradas neste trabalho produziram

resultados superiores ou equiparáveis ao estado da arte.

Ademais, foi verificado que os índices kappa produzidos apresentam variações para

diferentes valores de limiares de correlação θ, que são utilizados pela técnica de Análise de

Componentes Independentes (ICA) para a escolha de quais Componentes Independentes
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Figura 4.10: Gráficos dos índices kappa Médios Intervalo de Confiança vs. Indivíduo consi-
derando as abordagens de Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) para a encontrar
coordenadas de atraso e dimensões embutidas para o a) CSSP e b) CSSSP, e o trabalhode
Alvarez-Meza et al. (2015). Esses resultados foram produzidos sobre janelas de c) um se-
gundo e d) dois segundos extraídos dos períodos de Imagética Motora.

(ICs) devem compor os supostos sinais livres de artefatos. Devido a essa variabilidade dos

índices kappa, avaliou-se θ a fim de encontrar um limiar adequado para a obtenção de

bons resultados. Verificou-se, então, que CSSP, CSSSP, FBCSP, FBCSSP e FBCSSSP são robustos

em cenários que não adotam a remoção de artefatos, por meio de ICA, na etapa de

pré-processamento. Nesses casos, foram utilizados os sinais contendo artefatos, bem como

nos experimentos seguintes, uma vez que essas técnicas mais robustas haviam produzido

melhores índices kappa.
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Figura 4.11: Gráficos dos índices kappa Médios Intervalo de Confiança vs. Indivíduo consi-
derando as abordagens de Fraser & Swinney (1986) e Kennel et al. (1992) para a encontrar
coordenadas de atraso e dimensões embutidas para o a) FBCSSP e b) FBCSSSP, e o traba-
lhode Alvarez-Meza et al. (2015). Esses resultados foram produzidos sobre janelas de c) um
segundo e d) dois segundos extraídos dos períodos de Imagética Motora.

Visto que a varredura do espaço paramétrico tem alto custo computacional, foi con-

siderada uma abordagem para a estimação automática das coordenadas de atraso, di-

mensões embutidas e o número de atributos selecionados pelo algoritmo MIFS. Em seguida,

foram conduzidos experimentos para avaliar as abordagens consideradas neste trabalho,

ainda empregando o mesmo método experimental adotado na literatura. Neste caso, os

resultados foram inferiores e, conclui-se que a automatização não produziu parâmetros tão

bons quanto aqueles obtidos após varredura do espaço paramétrico. Em contrapartida,
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a redução de custo computacional por meio dessa automatização permitiu a execução

de experimentos adicionais a fim de analisar os índices kappa obtidos a partir do uso da

validação cruzada de 10 folds para cada extrator de características e para cada janela

de tempo.

Os resultados provenientes desse último conjunto de experimentos permitiram avaliar

a capacidade de generalização dos classificadores obtidos para o conjunto de dados

produzido para cada um dos extratores e seleção de características. Apesar da impossibili-

dade de comparar esses resultados aos obtidos pelas abordagens do estado da arte, uma

vez que a literatura adota um modelo experimental mais simples (Seções 4.2, 4.3 e 4.4), eles

ainda assim são próximos aos resultados obtidos pela varredura paramétrica quando com-

parados a partir do emprego da validação cruzada de 10 folds. A vantagem em se utilizar

a validação cruzada como modelo experimental é que ela permite obter conclusões mais

robustas sobre a capacidade de generalização (ou aprendizado) dos classificadores obti-

dos, dado o fato que estima, com maior precisão, o risco (ou erro) esperado quando novos

exemplos (ou sinais) nunca vistos são classificados. Para complementar as informações

deste capítulo, no próximo é apresentado as conclusões e trabalhos futuros.



CAPÍTULO

5
Conclusões

A classificação de Imagética Motora em sistemas de Interfaces Cérebro-Computador é

uma tarefa complexa que exige uma série de etapas para a produção de informações dis-

criminativas sobre sinais adquiridos por meio de imageamento cerebral que, tipicamente,

considera a técnica de Eletroencefalografia (EEG). A EEG é atrativa devido ao seu baixo

custo e sua mobilidade e, portanto, seu uso apresenta forte presença na construção das

bases de dados públicas tal como a BCI Competition IV (Tangermann et al., 2012). Neste

trabalho foram consideradas as sessões de imageamento cerebral encontradas em BCI

Competition IV-2b, a qual utilizou o imageamento por EEG para a aquisição de sinais cere-

brais referentes à Imagética Motora dos movimentos da mão esquerda e direita.

Por apresentar alta sensibilidade, sinais extraídos por EEG são, tipicamente, pré-processados

a fim de remover eventuais artefatos tais como os associados à movimentação dos olhos

(monitorados por meio de Eletrooculografia – EOG). Uma das principais técnicas utiliza-

das na literatura para a remoção de artefatos é a Análise de Componentes Independen-

tes (do inglês Independent Component Analysis – ICA), que visa produzir sinais estatistica-

mente independentes os quais são posteriomente analisados. Aqueles sinais com maior

correlação aos canais de EOG são removidos, supondo-se que não há qualquer relação

com a Imagética Motora. Neste trabalho, utilizou-se a correlação de Pearson (Pearson,

1895) como medida indicadora de quais Componentes Independentes (do inglês Indepen-

dent Components – ICs) devem compor os novos sinais, supostamente livres de artefatos.

79
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Desconsiderou-se, assim, todo IC cuja correlação com algum dos canais de EOG é maior

que um limiar θ.

Os primeiros experimentos efetuados avaliaram a relação entre os índices kappa pro-

duzidos pelos extratores de características empregados e diferentes limiares θ. Além disso,

como os filtros espaço-temporais (CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP) e a seleção de caracte-

rísticas por meio do algoritmo MIFS também exigem a escolha prévia de parâmetros tais

como coordenadas de atraso τ , dimensões embutidas m e quantidade de atributos se-

lecionados k, optou-se por escolher aqueles que produziram melhores índices kappa em

uma primeira análise feita nos mesmos moldes da BCI Competition IV-2b. Neste contexto,

as abordagens ADBF, CSP, CSSP, FBCSP e FBCSSP não produziram resultados equiparáveis ao

estado da arte (ver Seções 4.2, 4.3 e 4.4). Contudo, sob a melhor configuração paramé-

trica possível, o CSSSP e o FBCSSSP atingiram índices kappa estatisticamente similares aos

obtidos por Saa & Cetin (2012), Gaur et al. (2015) e Zheng Yang (Tangermann et al., 2012).

Cabe ressaltar que apesar desses resultados, o CSSSP não tem sido utilizado em trabalhos

mais recentes pois, como aponta Ang et al. (2012a), ele requer a difícil definição de parâ-

metros temporais (m e τ ).

De acordo com esses primeiros resultados experimentais (apresentados no Capítulo

4), conclui-se que, por meio da análise completa dos índices kappa, os filtros espaço-

temporais (CSSP, CSSSP, FBCSSP e FBCSSSP) e o FBCSP são robustos em relação a influências

de artefatos, uma vez que: i) pela formulação desses filtros, há a produção de um modelo

autorregressivo capaz de mitigar as influências de Eletrooculografia, quando os canais de

EOG são considerados; e ii) a decomposição em sub-bandas de frequência por meio de

um banco de filtros permite a eliminação de artefatos na etapa de seleção de carac-

terísticas, pois esses supostamente não garantem ganho de informação (calculado pelo

algoritmo MIFS).

Sobretudo, a Análise de Componentes Independentes (ICA) prejudicou o desempenho

de algumas dessas abordagens, uma vez que os ICs mais correlacionados aos canais de

EOG podem ainda conter informações relevantes para a classificação das intenções de

movimento. Em suma, os canais de EOG produzem interferências nos canais de EEG, mas

também sofrem interferências desses, as quais, eventualmente, levam a informações úteis

e que deveriam ser consideradas. Neste contexto, decidiu-se por não empregar a téc-

nica ICA na etapa de remoção de artefatos, o que reduziu o custo computacional dos
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experimentos subsequentes e, ao mesmo tempo, permitiu obter melhores resultados.

Em complemento, a varredura de todo o espaço paramétrico para a seleção das coor-

denadas de atraso, dimensões embutidas e atributos selecionadas pelo MIFS é uma tarefa

de alto custo computacional. Portanto, adotou-se as técnicas de Falsos Vizinhos mais Pró-

ximos (do inglês False Nearest Neighbors – FNN) (Kennel et al., 1992) e Auto-Informação

Mútua (do inglês Auto-Mutual Information – AMI) (Fraser & Swinney, 1986) para estimar a

quantidade de dimensões embutidas e as coordenadas de atraso mais adequadas, res-

pectivamente, para produzir a imersão dos sinais de controle (Takens, 1981). Avaliou-se,

ainda, a convergência do ganho de informação calculado pelo algoritmo MIFS como cri-

tério para definir o número de dimensões utilizado pelo o conjunto de dados empregado

na etapa de classificação. Essas técnicas selecionam os parâmetros mencionados por

meio de critérios reconhecidos na literatura (de Mello, 2009).

A parametrização automática não implicou em maiores índices kappa quando execu-

tados os experimentos de classificação utilizando o mesmo método considerado pela BCI

Competition IV-2b. Contudo, essa automatização permitiu a execução de experimentos

adicionais com o intuito de avaliar a capacidade de generalização dos classificadores

obtidos, uma vez que reduziu significativamente o tempo de processamento despendido.

Essa etapa considerou o método de validação cruzada de 10 folds para verificar o com-

portamento das abordagens de extração e seleção de características. Concluiu-se que

os índices kappa obtidos a partir da parametrização automática são equiparáveis aos pro-

duzidos pelo melhor cenário da varredura paramétrica.

Logo, essa automatização é util como ferramental para a etapa de configuração de um

sistema de BCI para quaisquer indivíduos. Vale destacar que poucos trabalhos na literatura

aplicam validação cruzada para verificar a estabilidade dos classificadores, o que seria

uma medida mais justa para a comparação entre abordagens. No contexto deste traba-

lho, apenas Alvarez-Meza et al. (2015) empregou a validação cruzada de 10 folds para o

teste de seu modelo, cujo resultado, em termos de índice kappa, se encontra abaixo dos

produzidos pelas abordagens deste trabalho em diversos casos. Além disso, a parametri-

zação automática é necessária para cenários do mundo real, já que ocorrem variações

comportamentais dos sinais de controle ao longo do tempo, pois o indivíduo costuma se

adaptar ao sistema de BCI.

Em resumo, as principais contribuições deste trabalho de mestrado são: i) concluiu-se
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que o extrator de características CSSSP apresenta resultados equiparáveis ao estado da

arte, contudo não tem sido considerado no âmbito de Imagética Motora; ii) a técnica ICA

não é necessária para a remoção de artefatos quando os extratores de características

já são capazes de modelar correlações entre os canais de EEG e EOG; iii) os extratores

baseados em bancos de filtros produzem melhores resultados, por considerar uma análise

espectral; iv) a imersão dos sinais de controle em um espaço fase, por meio do Teorema

de Imersão proposto por Takens (1981), permite representar recorrências temporais e, por-

tanto, obter características mais relevantes para a classificação da Imagética Motora; iv) a

automatização da escolha dos parâmetros de coordenadas de atraso, dimensões embuti-

das e de seleção de atributos por meio do algoritmo MIFS, permite reduzir o tempo total de

processamento despendido nos experimentos, bem como a obtenção de resultados mais

relevantes para a validação cruzada, logo produz classificadores com maior capacidade

de generalização (i.e., aprendizado); v) a análise do ganho de informação, calculado

pelo algoritmo MIFS, permite a definição de um critério de convergência para determi-

nar o número de dimensões utilizadas para compor o conjunto de dados posteriormente

empregado na etapa de classificação.

Após a conclusão deste trabalho de mestrado, o grupo de pesquisas conta com o co-

nhecimento e as habilidades necessárias para projetar novos extratores de características

a partir de sinais cerebrais de EEG, capturados a fim de classificar movimentos imagina-

dos e, assim, contribuir com aplicações de cunho social, tais como sistemas para controlar

cadeiras de rodas e interfaces de comunicação.
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