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 دهیچک

اطالعههات  ECGهههاس بیبههی دارد  نقههم مه ههی را در تشههمیر بی ههارس ECGهههاس بیبههی بنههدس سههیگنالطبقهه 

ههاس بیبهی در مراحهو او یه      تشهمیر آریت هی بیبهی بهراس شناسهایی بی هارس      کنهد   مه ی از وضعیت بیه  ببهت مهی   

ههاس بیبهی در زمهان کها بهراس پزشهکان و متمسسهان بسهیار سهمت          بسیار ضرورس اسهت  تشهمیر و آنها یز سهیگنال    

ههاس بیبهی به     ههاس بیبهی و ه ینهین آنها یز سهیگنال     رسد که  تشهمیر تیییهرات رهاهرس سهیگنال     ب  نظر می است 

    در ایههن تحقیهه  یههج روش ردیههد در تشههمیر آریت ههی بیبههی  تنههی بههر یههادایرس ماشههین نیههاز دارد هههاس مبروش

شهامو پهیم پهردازش، اسهتمراژ وی اهی، طبقه  بنهدس و ارزیهابی          ارائه  شهده اسهت که       مبتنی بهر یهادایرس ماشهین   

نهدهاس به    طبقه  ب  ک هج  سهیگنال بیبهی اسهتمراژ شهده و سه   به        مبتنهی بهر آنتروپهی از   ههاس  در آن وی ایاست  

طبقه  بنهدس   نزدیکتهرین ه سهایگی، ماشهین بهردار پشهتیبان و رنگهو تسهادفی         Kکار ارفت  شهده شهامو طبقه  بنهد     

هههاس بیبههی تههج نههوس سههیگنالکهه  از از  MIT-BIHهههاس مورههود در پایگههاه داده روس خواهههد شههد  روش پیشههنهادس

ت، نهر  اخبهارس متبهت و منوهی و     ، شهبی  سهازس شهده اسهت و بها معیارههاس ارزیهابی اهحت، حساسهی         بعدس هسهتند 

 نشان از برترس روش پیشنهادس دارد نتایج  بدست آمده زمان تشمیر ارزیابی شده اند  

یههادایرس ، اسههتمراژ وی اههی، آنتروپههی، طبقهه  بنههدس،   ECGبیهه ، سههیگنال بیبههی   کی ههات کییههدس 

 ماشین

 مقدمه -1

اس کهه  میههر شههناخت  شههده انههد  بهه  اونهه هههاس مههر  و تههرین عوامههو و عیههتهههاس بیبههی یکههی از متههداولبی ههارس

ههاس  از عیهت مهر    %08دهنهد  ه ینهین بهیم از    ههاس مهر  و میهر را به  خهود اختسها  مهی       از عیهت  %11بیم از 

ههاس بیبهی   ههاس متهداول و ا بته  مهوبر در تشهمیر آریت هی      یکهی از راه  [1]ههاس بیبهی اسهت    بیبی مربوط ب  آریت هی 

فعا یههت ا کتریکههی بیهه  را در یههج دوره زمههانی   ECGاسههت   ECG1هههاس ا کتروکههاردیوارا  یهها  اسههتواده از سههیگنال

ههاس  شهود  ببهت پتانسهیو   ایرنهد، ببهت مهی   ههاس ممتیهف بهرار مهی    متوسط ا کترودههایی که  روس پوسهت و در مکهان    

توانههد وضههعیت بیهه  ناسهها ا را در   یههت ا کتریکههی بیهه  توسههط ا کترودهههاس ممتیههف و در زوایههاس ممتیههف، مههی   فعا

هها بهراس   تواننهد انهواس بی هارس   ، پزشهکان مهی  ECGتیییرات در شکو موژ بی  نشهان دههد  بها اسهتواده از شهکو مهوژ       

و شهو  را شناسهایی کننهد  تشهمیر آریت هی بیبهی هها         1، ح هالت بیبهی  [2] 2هها رسهانی خهون به  بافهت    مسال کها 

                                                           
1 Electrocardiogram 
2 ischemia 
3 Heart attack 
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توانهد به  افهراد عهادس در حوهت سهالمت خهود ک هج کنهد           تواند یج ک ج مناس  بهراس پزشهج باشهد و هها مهی     می

توزیه  مکهانی برارایهرس ا کترودهها     در یهن شهکو    دههد  ههاس بیبهی را نشهان مهی    اس از ببهت سهیگنال  ( ن ونه  1شکو )

 یهد تک ییهی اسهالفی و     سه   ، 2اسهالفی  1 یهد اسهت  در ایهن سیسهتا سه   یهد       12ا کتهرود در سیسهتا    18ک  شهامو  

 Wilson یههد مسههتقر در روس سههین  ورههود دارد  ه ینههین یههج  یههد کههاربنی ورههود دارد کهه  بهه  نهها   یههد مرکههزس   6

  شودشناخت  می

 

 [3]  کانال12در  ECGسیستم ثبت  1شکل 

دهنههده اخههتالا پتانسههیو بههین ا کترودهههاس ممتیههف بههرار داده شههده روس پوسههت اسههت کهه  در   نشههان 2شههکو 

 دهد کند و ن ایم می ید فعا یت ا کتریکی بی  را ببت می 12

 

 [3] اختالف پتانسیل بین الکترودهایثبت  2شکل 

هههاس انههد، برتههرس خههود را در بسههیارس از حههوزه  هههاس مبتنههی بههر یههادایرس ماشههین توانسههت    اسههتواده از روش

ههاس بیبهی اسهت که      ههاس بسهیار خنرنها  بی هارس    ها نشهان دهنهد  یکهی از بی هارس    د تشمیر بی ارسپزشکی ه انن

                                                           
1 Lead 
2 Lim6 
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بهر یهادایرس ماشهین     ههاس مبتنهی  رسهد اسهتواده از روش  کشهاند  به  نظهر مهی    سا یان  تعداد زیادس را ب  کا  مهر  مهی  

 ها بسیار ک ج کند   تواند ب  پزشکان در تشمیر این بی ارسمی

اس مهورد بررسهی بهرار ارفته      ورت ارفته  تشهمیر و شناسهایی آریت هی به  اهورت اسهترده       هاس اه در پ وهم

کهه  در آن آنا یزهههاس ضههربان   [4]اسههت  BIH-MITدر دسههتر   ع ههومیهههاس داده رایگههان و اسههت  یکههی از پایگههاه 

ضههربان بیهه  برونههی مههافوق شههک ی  طبیعههی،کههال   5  ضههربان بیهه  و آنهها یز ضههربان بیهه  در شههودانجهها  مههی 1بیهه 

شهود که  در ایهن    ههاس ناشهناخت  انجها  مهی    ، اذغها  ضهربان بیه  و ضهربان    VEB، ضربان بیه  بننهی   2SVEB)بننی( 

ههاس بیبهی   ماهییه  که  ا کتروکهاردیوارا  فعا یهت مکهانیکی     از آنجهایی  هها کهامالم متوهاوت هسهتند     حاالت شهکو مهوژ  

شهود  که  روس آن نقهاط مهها     کند، انقباض و وابنبم ماهیی  بیه  به  اهورت یهج شهکو مهوژ ببهت مهی        را ببت می

P ،Q ،R ،S  وT  هههاس مههها  ورههود دارد  ه ینههین بههازهQT ،TS   کهه  شههامو نقههاط Q  وT  بههراسQT  و نیههزS  وT 

  [5] دهندرا تشکیو می QRSیک  پشت سرها ک   QRSورود دارد  ه ینین س  نقن   TSبراس بازه 

-مههورد اسههتواده بههرار مههی ایههرد  از آن ر یهه  مههی ECGروشهههاس ممتیوههی بههراس اسههتمراژ وی اههی از سههیگنال 

، روشهههاس آمههارس مرتبهه  بههاالتر DCT4 [7]تبههدیو کسینوسههی اسسههت  ، 1DFT [6]اسسههت   تههوان بهه  تبههدیو فوریهه 

نیههز در تحقیقههات  اسسههت  کههرد  امههروزه از تبههدیو ویو ههت  اشههاره [0] مرتبهه  دو، سهه  و چهههار  اشههتاورهاسماننههد 

مهی شهود  تبهدیو ویو هت یهج تکنیهج مویهد بهراس آنها یز           اسهتواده  ECGممتیف بهراس اسهتمراژ وی اهی از سهیگنال     

تم هین   اهحت مهی توانهد تیییهرات سهری  سهیگنال را بها       زمان فرکان  سهیگنال به  شه ار مهی آیهد  تبهدیو ویو هت        

ع یهه  بههراس طبقهه  بنههدس وی اههی هههاس    آموزشههیبهها ا گههوریتا  DNNیههج شههبک   عسههبی ع یهه    [9]در   بزنههد

بهه  منظههور   Apacheاز وی اههی هههاس رربهه     [18]در ارائهه  شههده اسههت     ECGاسههتمراژ شههده از سههیگنال هههاس   

 5 هههاسچهها م ااههیی در تشههمیر آرتی ههی هههاس بیبههی نهها منظ ههی  ت ههی بیبههی اسههتواده کههرده اسههت  یتشههمیر آر

-Sparkاسههت کهه  بههراس تشههمیر وضههعیت بسههیار مههها اسههت  در ایههن تحقیهه  از ابههزار     ECGمورههود در سههیگنال 

Scala ی آرتی ههی هههاس طراحههی ده شههده اسههت کهه  بههراس شناسههایابهه  منظههور اسههتمراژ وی اههی و طبقهه  بنههدس اسههتو

شهده  بیبهی ارائه    به  منظهور تشهمیر آرتی هی      On Lineیهج روش ردیهد هوشه ند و بهر خهط       [11]در شده اسهت   

بههراس  [12]در اسههت    روش ارائهه  شههده شههامو مراحههو پههیم پههردازش اسههتمراژ وی اههی و طبقهه  بنههدس    اسههت  

شهبک  عسهبی    انهد  کبهدس از شهبک  عسهبی مسهنوعی اسهتواده کهرده       یر س  نوس آرتی ی بیبهی، بی هارس ریهوس،   تشم

اسهت   6تیذیه  رویه  ریهو و سه   انتشهار خنها       آموزشهی استواده شده یج شبک  چنهد الیه  پرسهتیرونی بها ا گهوریتا      

از طیهف بدسهت آمهده توسهط تبهدیو       [11]  در شهوند ک  در نتیجه  آن تشهمیر بی هار و سها ا رهدا و شناسهایی مهی       

بهه  ه ههراه شههبک  هههاس عسههبی کانو وشههنی بررسههی طبقهه  بنههدس آرتی ههی هههاس بیبههی     STFTفوریهه  زمههان کوتههاه 

  ECGکانههال 12 سههیگنال یههج در بیبههی آریت ههی تشههمیر نظههارتی غیههر روش یههج [14]در   اسههتواده کههرده انههد 

 ا گهوریتا  از [15]در   انهد  کهرده  پیشهنهاد  دوبعهدس  اوسهین  طیوهی  بنهدس  خوشه   و تنسهور  مورهج  تبهدیو  بهر  مبتنی

 و انههدکههرده اسههتواده ELM 7سههنتی نهههایی یههادایرس وزن هههاس ماشههین سههازسبهینهه  بههراس  DEAتواضههیی تکههامیی

                                                           
1 Heart beat 
2 Supra Ventricular ectopic beat 
3 Discrete Fourier  transform 
4 Discrete cosine transform 
5 Irregular ities 
6 Feed forward back pro propagation 
7 Extremely learning machine 
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آرتی ههی  [16] در انههدداده نشههان بیبههی هههاس سههیگنال از اسههتواده بهها بیبههی  آریت ههی بنههدسطبقهه  در را  ELMبهبههود

 اند  بیبی را بر اسا  اشتاورهاس آمارس و ماتری  ها رخداد ساختارس تشمیر داده

 

 ابزارهای تشخیص آریتمی به کمک یادگیری ماشین -2

ههاس پهیم پهردازش، اسهتمراژ وی اهی، سهاخت بهردار        ههاس بیبهی مع هوال از بمهم    هاس تشهمیر آریت هی  روش

  در ایههن [17]نتمههاو وی اههی و در نهایههت آمهوزش طبقهه  بنههد بههراس تشههمیر بی هارس تشههکیو شههده اسههت   وی اهی، ا 

در مراحهو پهیم اوته  به  اهورت      مقا ه   بمم از تحقی  سعی بر آن است ک  ابزارههاس به  کهار ارفته  شهده در ایهن       

 کامو معرفی شود 

 

 پیش پردازش-1-2

 و ن ونه  بهردارس   دینهامیکی  بهازه  در شهدید  تیییهرات  بایها ،   نهویز،  ماننهد  مشهکالتی  دچهار  مع هوال  خا  داده هاس

 شهامو  پهیم پهردازش   .خواههد شهد   بعهدس  طراحهی ههاس   تضهعیف  موره   اهورت  ه هین  به   آنها از استواده و هستند

 خالاه   به  طهور    مهی شهود   نیهز  ایهرد  بهرار مهی   اسهتواده  مهورد  داده هها  ابعهاد  کهاهم  بهراس  ک  پیییده ترس تبدیالت

 را آنهها  و مهی ایهرد   اهورت  خها   داده ههاس  روس اسهت بهر   تبهدیالتی  ه ه   شهامو  داده ها پیم پردازش اوت می توان

 .مهی سهازد   مهوبرتر  و سهاده تهر   دسهت  بنهدس،   در اسهتواده  نظیهر  پهردازش ههاس بعهدس    بهراس  که   می آورد در اورتی ب 

 داده ههایی  را به   داده هها  که   ،1کهردن  بهنجهار  ماننهد   دارد ورهود  پهیم پهردازش   بهراس  ممتیوهی  روش ههاس  ابزارهها و 

 داده ههها ناه بسههت  کههردن در کهه  ،2کههردن سههوید  .مههی کنههد تبههدیو مناسهه  توزیهه  یهها و تیییههرات بههازه بهها ردیههد

 اسهتواده  دسهت  بنهدس   نهامربوط بهراس   یها  و اضهاف   تکهرارس،  داده ههاس  حهذا  بهراس  که   ،1ابعهاد  کاهم  میشود استواده

ایرنهد   کهار ارفته  شهده تحهت تهابیر نهویز بهرار مهی        به  عیهت تجهیهزات به      ECGهاس بیبی مع والم سیگنال    می شود

هههاس بعههدس ارتنههاو ناپههذیر اسههت  ایههن نویزههها بههراس پههردازش  ECG بهه  عبههارت دیگههر ورههود نههویز روس سههیگنال  

یههاز اسههت  نویزهههاس هههاس پههردازش و پههیم پههردازش مههوبر بههراس حههذا نههویز ن هسههتند  در نتیجهه  بهه  روش نههامنیوو

و تههداخو ماهییهه  تههوانی از ر یهه    6، اعورههاژ خنههوط پایهه  5، تههداخو تههوان ا کتریکههی 4تههداخو سههیگنال ا کتریکههی 

 نویزهاس متداول هستند  

 

 استخراج ویژگی-2-2

 تعهداد ک تهرس   بها  داده مج وعه   او یه  )بها ه ه  متییرهها( به  یهج       داده ههاس  تبهدیو  معنهی  به   وی ای استمراژ

توکیهج   اطالعهات  که  بیشهترین   ههایی اسهت که    اسهتمراژ وی اهی، به  دسهت آوردن مشمسه       باشهد  ههدا  می  متییر

 اهرا  به   منجهر  که   شهود  انجها   انهدازه ایهرس   تعهداد  کهردن  کها  کهار بهراس   ایهن  اسهت  م کن دارند  خود در را پذیرس

                                                           
1 normalization 
2whitening  
3 dimemsion reduction 
4 Signal noise interference 
5 Power frequency interference 
6 Bas line drift 
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 به   منجهر  که   دایهر  انجها   مربهوط  غیهر  و اضهاف   اطالعهات  حهذا  بهراس  م کهن اسهت   اینکه   یها  میشهود  ک تهر  هزینه  

 به   داده هها  تها  میشهود  اسهتواده  متییرهها  ه ه   از وی اهی،  اسهتمراژ  در .شهد  خواههد  پیییهدای ک تهر   بها  رداسهازس 

داده  که   اسهت  آن ههدا  یابنهد  بنهابراین   انتقهال  ک تهر  ابعهاد  بها  وی اهی  فضهاس  به   غیهر خنهی(   یا )خنی تبدییی وسیی 

انجها    متعهددس  دالیهو  به   مهی توانهد   وی اهی  اسهتمراژ  شهوند   او یه   داده ههاس  رهایگزین  متییهر  تعداد ک ترس با هایی

 .ایرد

  براس کا کردن پهناس باند داده هاس ورودس )ک  منجر ب  بهبود سرعت( شود 

 ع یکهرد   بهبهود  به   منجهر  )که   رداسهاز  یهج  بهراس  مناسه   وی اهی ههاس   مج وعه   ن هودن  فهراها  براس

 شود(  ساده تر رداسازهاس براس وی ه ب  رداساز،

  کاهم اطالعات تکرارس براس 

  از  بهتهر  در  به   منجهر  )که   .کننهد  تواهیف  را داده هها  که   معنها  بها  ردیهد  وی اهی ههاس   یهافتن  بهراس

 می شود(  داده ها تو ید فرآیند

               براس ن ایم داده هها در ابعهاد ک تهر )به  اهورت ایهده آل، در دو بعهد( بها ک تهرین تیهف اطالعهات )که

و سههاختارهاس مورههود در داده ههها را بهتههر میتههوان شناسههایی   داده ههها بهتههر دیههده مههی شههوند و روابههط 

  [10] ن ود

  ایههن ورههود دارد هههاایههن سههیگنالاسههتمراژ وی اههی از  ی، مرحیهه هههاس بیبههپههیم از پههردازش در سههیگناپهه  از 

اسههت در ایههن  و تشههمیر ا گههویکههی از مه تههرین و چهها م برانگیزتههرین مراحههو یههج سیسههتا شناسههایی     مرحیهه 

تواهیوگرهاس متناسهبی بهراس اسهتمراژ وی اهی انتمهاو        مهورد نظهر  ههاس  و وی اهی  سهیگنال مرحی  بها توره  به  ذات    

به  تشهریی یکهی از    ادامه   تو یهد شهود  در    هها بی هارس هها و آریت هی   مت ایزس بهراس ههر کهال  از     بردارهاس ، تاشودمی

  پرداخت  خواهد شد یعنی آنتروپی این توایوگر ها

 

 آنتروپی-3-2

آنتروپههی در نظریهه  اطالعههات معیههارس عههددس از میههزان اطالعههات یهها میههزان تسههادفی بههودن یههج متییههر تسههادفی 

س آن تههر آنتروپههی یههج متییهر تسههادفی، امیههد ریاضههی میهزان اطالعههات حااههو از مشههاهده  باشههد  بهه  بیههان دبیه   مهی 

تر هر چه  آنتروپهی یهج متییهر تسهادفی بیشهتر باشهد ابهها  در مهورد آن متییهر تسهادفی بیشهتر             ب  عبارت ساده  است

نتروپهی یهج   ههر چه  آ    آیهد  ذا با مشهاهده نتیجه  بنعهی آن متییهر تسهادفی اطالعهات بیشهترس بدسهت مهی           شودمی

 متییر تسادفی بیشتر باشد اطالعات حااو از مشاهده بنعی آن بیشتر خواهد بود 

بنههور طبیعههی از هههر تههاب  مناسهه  بههراس سههنجم میههزان اطالعههات یههج مشههاهده انتظههاراتی ورههود دارد، شههامو  

بنعههی  اینکهه  اطالعههات حااههو از یههج مشههاهده مقههدارس نههامنوی باشههد  اطالعههات حااههو از مشههاهده س یههج رویههداد

تهوان  هها باشهد  مهی   س تهج تهج آن  تهر از ه ه  اطالعهات حااهو از مشهاهده     )یعنی با احت ال یهج( اهور باشهد و مهها    

کنهد تهاب  منوهی  گهاریتا احت هال اسهت، بنهور کیهی در عیهو           نشان داد تنها تابعی که  سه  وی اهی فهوق را ارهرا مهی      

 [19]است  نظ یمهندسی، آنتروپی معیارس از میزان ابها  یا بی

(1) ( ) [ ( )] [ log( ( ))]  H x E I x E P x  
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 آنتروپی تقریبی-1-3-2

کنهد  ههر   ببهت مهی   ECGههاس  را در یهج سهرس زمهانی متهو داده     2ههاس مشهاب   شهروس   ApEN1 آنتروپی تقریبهی 

ک تهرس خواههد    ApENتهرس باشهد مقهدار آنتروپهی تقریبهی      داراس ا گوههاس تکهرارس   ECGچ  ک  سهرس زمهانی متهو    

افهزایم پیهدا خواههد کهرد  په        ApENبینهی بیشهتر باشهد، مقهدار     داشت  از طرا دیگر هرچه  ا گوههاس بابهو پهیم    

ApEN  را انههدازه خواهههد ارفههت   هههاس ممتیههف بینههی تیییههرات در یههج بههازه و ضههربان  بابییههت عههد  پههیمApEN 

 محاسب  خواهد شد  2براسا  رابن  

(2) 
𝐴𝑝𝐸𝑁(𝑑ˎ𝑅ˎ𝐿) =

1

𝑁 − 𝑑 + 1
∑ log 𝐶𝑖

𝑑 (𝑅) −
1

𝐿 − 𝑑
∑ log 𝐶𝑖

𝑑+1 (𝑅)

𝐿−𝑑+1

𝑖=1

𝐿−𝑑+1

𝑖=1

 

(1) 
𝐶𝑖

𝑑 =
1

𝐿 − 𝑑 + 1
∑ 𝜙(𝑅 − ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖

𝐿−𝑑+1

𝑖ˎ𝑗=1

) 

تههاب  پیهه  اسههت  در ایههن   𝜙طههول مههوژ دادههها   Lمعیههار مشههابهت،  Rابعههاد رههایگزارس،  dهههاس بههاال، در رابنهه 

 انحراا معیار در سرس زمانی در نظر ارفت  خواهد شد  R=20%و  d=2 تحقی 

 1آنتروپی نمونه-2-3-2

آنتروپی ن ون  معیارس است ک  مشهاب  بها آنتروپهی تقریبهی ع هو مهی کنهد بها ایهن توهاوت که  ایهن عهدد میهزان               

نشههان دهنههده مههنظا بههودن  SamEnتههر آنتروپههی ن ونهه    مقههادیر بههزر کنههدایههرس مههیپیییههدای سههیگنال را انههدازه

 تر در سرس زمانی است و برعک  پائین

(1) 𝑠(𝑑ˎ𝑅ˎ𝐿) = −𝑙𝑛[𝜙′𝑑(𝑅)/𝜙′𝑑′+1(𝑅)] 

(4) 𝜙′𝑚(𝑅) = (𝐿 − 𝑑 + 1) ∫ 𝐴𝑖
′(𝑅)

𝐿−𝑑+1

𝑖=1
  

 SamENآمههد، در  ApENمعیههار مشههابهت اسههت  ه اننههد آنیهه  در  Rابعههاد رههایگزارس،  dههها کهه  در ایههن رابنهه 

 ApENو  SamENههها اسههتواده خواهههد شههد  منا عههات انجهها  شههده نشههان داده اسههت کهه  معیارهههاس آنتروپههی         

ههها هههاس بیبههی اسههت و بنههابراین در ایههن تحقیهه  از آن ابزارهههاس مناسههبی بههراس فههها پویههایی و فیزیو ههو س سیسههتا  

  ]61[استواده خواهد شد 

 

 آنتروپی دوره بازگشت-3-3-2

اس اسههت کهه  یههج سههرس زمههانی تههوا ی  معیههارس مویههد بههراس تواههیف محههدوده RPDE 4آنتروپههی دروه بازاشههت 

را در  5تکههرار  RPDEکنههد  بنههابراین مشههاب  معیههار ه بسههتگی خنههی اسههت بهه  رههز ایههن کهه    یکسههانی را تکههرار مههی

س دینامیهج  ر بهر پایه   ته کنهد و در نتیجه  معیهارس من ه ن    ایهرس مهی  س زمهان انهدازه  فضاس فاز سیستا ب  راس حهوزه 

 دهد س سیگنال است، ارائ  میبنیادس ک  تو ید کننده سیستا

                                                           
1 Approximate entropy 
2 Similar epochs 
3 Sample entropy 
4 Recurrence period density entropy 
5 Repetitiveness 
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از یههج مف وهه  بنعههی )غیرخنههی( و یههج مف وهه  تسههادفی   ECGموهههو  ااههیی ایههن اسههت کهه  سههیگنال بیبههی   

ایههرس براسهها  کنههد مف وهه  تسههادفی را توضههیی دهههد  ایههن معیههار انههدازهتشههکیو شههده اسههت و ایههن روش تههالش مههی

تههوان آن را تع ی ههی از تنههاوو دانسههت  بههر پایهه  آنهها یز توههاوت شههاخر زمههانی    روش بازاشههتی اسههت کهه  مههیموهههو

𝑑(𝑖) = 𝑛𝑖+1 − 𝑛𝑖           ههاس بنیهادس   ، بین نقهاط در یهج فضهاس فهازس بازسهازس شهده، امکهان تشهمیر رفتهار دینامیهج

تههرین، بهه  عنههوان پیییههده  1تههرین نههوس رفتههار و آشههوبی     عنههوان سههاده بهه ورههود دارد  بهها درنظههر اههرفتن تنههاوو  

 س پیییدای است معیارس از درر  f(d) 2تاب  چگا ی دوره  (H)آنتروپی

(5) 
𝐻 = − ∑ 𝑓(𝑑) ln 𝑓(𝑑)

𝑁

𝑑=1

 

 

ابتههدا  𝑓(𝑑)س بهه  منظههور محاسههب    ایجههاد شههده اسههت   𝑑(𝑖)از نرمهها یزه کههردن هیسههتوارا  سههرس   𝑓(𝑑)کهه  

شههود  تههاب  هیسههتوارا  نرمهها یزه شههده، تههاب  چگهها ی نرمهها یزه مههیشههود و سهه   حسههاو مههی 𝑑(𝑖)تههاب  هیسههتوارا  

یهج مهدار تنهاوبی را نشهان       𝑓(𝑑)شود  زمهانی که  آنتروپهی اهور اسهت، تنهها یهج مقهدار غیراهور از          دوره نامیده می

نشههان داده شههده در مسههیر، یهها بنههور معههادل نههویز ناشههی از    𝑑هههاس ممتیههف ، افههزایم در دورهHدهههد  افههزایم مههی

ههاس بنعهی بها نهویز ه بسهت ، نهویز       اسهت  بهراس یهج ترکیه  افزایشهی از دینامیهج       𝑑(𝑖)ییرات تسادفی در مقادیر تی

  [28]دهد را کاهم می 𝑓(𝑑)هاس تاب  با افزایم واریان ، برندای پیج

 

 طبقه بندی-4-2

نزدیکتههرین ه سههایگی و رنگههو تسههادفی بههراس   Kبنههد ماشههین بههردار پشههتیبان، در ایههن پهه وهم از سهه  طبقهه 

بنههد بهه  اسههتواده شههده اسههت  ایههن سهه  طبقهه   هههاانتمههاو شههده از مج وعهه  وی اههی رهههاس وی اههیبنههدس برداطبقهه 

ههها، طبقهه  بنههدس بهها اسههتواده از بنههدها )طبقهه  بنههدس بهها اسههتواده از ابههر اههوح ن اینههدای از سهه  نههوس از انههواس طبقهه 

س درخههت خههانواده ههها و تعیههین ه سههایگی و طبقهه  بنههدس بهها اسههتواده از ا گوریت هههاس    س دادهس فااههی محاسههب 

 بندس این س  خانوده اورت ایرد  اس نیز بین طبق تس یا( انتماو شده است تا مقایس 

 

 روش پیشنهادی -3

هههاس پههیم پههردازش،  هههاس بیبههی مع ههوال از بمههم  هههاس تشههمیر آریت ههی روشه انگونهه  اهه  بیههان شههد،   

استمراژ وی ای، سهاخت بهردار وی اهی و در نهایهت آمهوزش طبقه  بنهد بهراس تشهمیر بی هارس تشهکیو شهده اسهت               

ههاس مبتنهی بهر    ین بهار وی اهی  تدههد   در ایهن تحقیه  بهراس نمسه     بیو  دیاارا  ایهن فرآینهد را نشهان مهی     1-1شکو 

هههاس متههداول بههردار وی اههی بدسههت آمههده بهه  روش آنتروپههی بهه  منظههور آمههوزش طبقهه  بنههد اسههتواده خواهههد شههد  در

 K ,SVM سه   به  ک هج طبقه  بنهدهاس ماشهین بهردار پشهتیبان          طبقه  بنهدس خواههد شهد      ،ک ج طبقه  بنهدها  

بنههدس سههیگنال ههها اههورت خواهههد ارفههت  ایههن تحقیهه  بههراس     نزدیکتههرین ه سههایگی و رنگههو تسههادفی طبقهه   

در پههنج    ECGر آرتی ههی هههاس بیبههی در سههیگنال زمههانی  نمسههتین بههار سههعی دارد انههواس آنتروپههی را در تشههمی  

                                                           
1 Chaotic 
2 Period Density Function 
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  LBBB2 و  beatسهیاه شهاخ  بنهدس چه       NOR1 ، beatطبیعهی و نرمهال    beatههاس  به  نها      heart beamحا هت 

( بیهو  دیهاارا  روش پیشهنهاد شهده     1به  کهار بهرد  شهکو)      APC 4و RBBB،   PVC1سهیاه شهاخ  بانهدس راسهت     

 دهد   و کاهم بعد اورت نگرفت  است را نشان میزمانی ک  در آن انتماو وی ای 

 

                 
                    

                 
  

                   

K           
       

K           
       

   بیو  دیاارا  او ی  روش پیشنهادس بدون کاهم بعد1شکو  

 

 در ادام  هر کدا  از ارزاس بیو  دیاارا  ب  اورت امو تشریی خواهد شد 

5تهاب  مهد شههودس     18ببهت شهده از بی هار به       ECGیج سیگنال 
IMF        به  ک هج ا گهوریتا تجزیه  مهد تجربهی

6EMDتههاب  شهههودس نههویز سههیگنال بیشههتر در  18  در ایههن [21] شههوند، تجزیهه  مههیIMF1  وIMF2 شههود  دیههده مههی

بههرار دارد  امهها سههایر مههدها داراس بیشههترین اطالعههات      IMF10و  IMF9ه ینههین اعورههاژ خنههوط پایهه  ههها در    

در ایههن تحقیهه  بهه  ک ههج تبههدیو مورههج    IMF2و  IMF1فرکههان  بههاال  مههدهاسهسههتند   ECGپیرامههون سههیگنال 

بهه  ک ههج یههج فییتههر میانهه    IMF10و  IMF9شههوند  امهها نویزهههاس فرکههان  پههائین یعنههی  اسسههت  حههذا نههویز مههی

حا هت تجربهی    یه  روش تجزآیهد   بهدون نهویز بها بازسهازس بدسهت مهی       ECGحذا نویز خواهنهد شهد  سه   سهیگنال     

حا هت تجربهی بهر      خنهی مناسه  اسهت  تجزیه     ربابهت و غیه   رورد بها داده ههاس حااهو از فراینهد ههاس غیه      براس برخه 

خهط،   یها غیهر  این فرض ساده استوار است که  ههر داده اس شهامو مهدهاس نوسهان ذاتهی اسهت  ههر مهد ذاتهی، خنهی            

عههالوه بههر ایههن،   اسههت اکسههترما و عبههور از اههور یکسههان سمههی کنههد، کهه  داراس تعههداد بیههاننوسههان سههاده را  یههج

 اسهت  تهی نوسان با توره  به  میهانگین محیهی متقهارن اسهت  ههر یهج از ایهن مهدهاس نوسهانی بوسهیی  تهاب  حا هت ذا              

[22]  

                                                           
1 Normal beat  
2 Left bundle branch black beam 
3 Premature ventricular contraction beat 
4 Arital  permature contraction beat 
5 Intrinsic mode function 
6 Empirical mode decomposition 
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تشههکیو شههده اسههت  در شههکو   PQRSTهههاس کهه  داراس آریت ههی بیبههی اسههت از بسهه ت   ECGیههج سههیگنال 

هههاس ممتیوههی بههراس اسههتمراژ ایههن    ورههود دارد  روش STو بسهه ت  QRS1، بسهه ت PR، بسهه ت PQRSTمههوژ 

 آفسهت و مقهدار   T، مهوژ  QRS، کهام یک   Pههاس ریمهت شناسهی مهوژ     هاس راهرس ارائه  شهده اسهت  وی اهی    وی ای

اسههتواده خواهههد شههد   [21]از روش ارائهه  شههده در مقا هه بدسههت آمههده اسههت  در ایههن  [21]بهه  ک ههج ایههن روش در 

و  Sههاس طهول مهوژ    شهود  ه ینهین وی اهی   محاسهب  مهی   Tتها پایهان مهوژ     Rهاس مربوط به  پیهج   ک  در آن وی ای

 ین موضوس اشاره شده است  ب  ا 2در فسو  نیز محاسب  خواهد شد  QRSکام یک  

اسههت، کهه  بههراس فراینههد آمههوزش و ه ینههین آزمههون    1888888تعههداد ن ونهه  هههاس مورههود در هههر سههیگنال   

[ به   9بایستی مهورد اسهتواده بهرار بگیهرد  در روش پیشهنهاد شهده، ایهن سهیگنال هها بهر اسها  روش ارائه  شهده در ]             

 1سهه ت از ایههن مههوارد بههراس فراینههد آمههوزش، و  ب 7تقسههیا مههی شههود کهه   188888بسهه ت مسههاوس بهه  ابعههاد  18

 بس ت دیگر براس آزمون مورد استواده برار می ایرد 

و طبقهه  بنههدس   روش امتیههاز الپالسههین پهه  از اسههتمراژ وی اههی و نیههز انتمههاو بهتههرین وی اههی بههر پایهه        

بردارههاس وی اههی در با هه  مهاتری  وی اههی اههورت مهی ایههرد  در ایههن په وهم سهه  طبقهه  بنهد معههروا و پرکههاربرد      

بهه  کههار ارفتهه  شههده و ه یننههین رنگههو تسههادفی  KNNنزدیکتههرین ه سههایگی  Kو  SVMماشههین بههردار پشههتیبان 

بههراس ارزیههابی  RBFز پنجههره هههاس داراس پنجههره هههاس ممتیوههی اسههت کهه  در ایههن پهه وهم ا SVMاسههت  طبقهه  بنههد 

معیههار متریههج و نیههز شههعاس ه سههایگی منههرم اسههت کهه  سهه  معیههار فااههی   KNNاسههتواده شههده انههد  در طبقهه  بنههد 

هههر تسههت شههده انههد  در طبقهه  بنههد رنگههو تسههادفی    1و  1کسینوسههی، ابییدسههی و ماههها ونوبی  در شههعاس هههاس  

اده در میهان ههر درخهت بها شهروس از ریشه  درخهت        اهورت نرمهال یهج درخهت دودویهی اسهت و د      درخت تسه یا به   

𝑓(𝑥)شود  در ههر اهره داده بها اسهتواده از یهج تسهت دودویهی به  شهکو          انتشار داده می < 𝜏  شهود  بنهدس مهی  تقسهیا

 18دراههد از داده هههاس بههراس آمههوزش و   78  در فراینههد طبقهه  بنههدس،  شههونداز داده آموزشههی تهه مین مههی  τو  fکهه  

الز  به  ذکهر اسهت که  فراینهد طبقه  بنهدس، و آمهوزش طبقه  بنهدها            اسهتواده بهرار میگیهرد    دراد براس آزمون مورد 

 بعد ازانتماو وی ای اورت میگیرد 

 ارزیابی-4

ا گههوریتا  ریتشههم اههحت و سههرعت بهبههودنتههایج حااههو از شههبی  سههازس روش پیشههنهاد شههده  مقهها  در ایههن 

مهورد بحهق بهرار خواههد ارفهت  بهراس ارزیهابی روش          ECGگنالیسه  یآنتروپه  بهر  یمبتنه  کامو دست  بنهدس آریت هی  

طههی فراینههد   MIT-BIHپایگههاه داده  پیشههنهاد شههده، آزمایشههات ممتیوههی طراحههی خواهندشههد  در ابتههدا داده هههاس   

درخهت تسه یا طبقه  بنهدس مهی شهوند و نتهایج حااههو از آن         KNNو  SVMک هج طبقه  بنهد ههاس     بها  پیشهنهادس  

  شهبی  سهازس هها به  ک هج        ک هج انتمهاو وی اهی اهورت خواههد ارفهت      به بدست خواهند آمد  س   طبق  بندس 

نتهایج بدسهت    نهر  افهزار متیه  اهورت خواههد ارفهت  در پایهان نتهایج بدسهت آمهده بها یکهدیگر مقایسه  مهی شهوند                

 آمده با مقاالت مشاب  نیز مقایس  خواهد شد 

                                                           
1 Complex 
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 معیارهای ارزیابی-1-4

، بهه  ک ههج روش پیشههنهاد شههده   MIT-BIHمورههود در پایگههاه داده   هههاسسههیگنالروش پیشههنهاد شههده روس  

 رابنهه بهه  کهار ارفتهه  خواههد شههد     تحقیه  در ایههن اههحت و  سههرعت تشهمیر  ههاس شهبی  سههازس خواههد شههد  معیار  

 محاسب  خواهند شد 1 حساسیت مورد بحق در این پ وهم با پارامترهاس ردول

   خ ص صحت:            1جد   

               ع  ف             ه        

1 
آ      قل     ت   آ      قل     خ ص    ه     

 TP  ده   ت

2 
آ      قل     ت   آ      قل     خ ص    ه     

 FN   ده   ت

3 
آ      قل      ت   آ      قل     خ ص    ه     

 FP  ده   ت

4 
آ      قل      ت   آ      قل     خ ص    ه     

 TN   ده   ت

 

، حساسههیت و ارزش اههحتبههراس ارزیههابی بیشههتر در یههج سیسههتا شناسههایی و تشههمیر بی ههارس، محاسههب       

اخبارس متبت و ارزش اخبهارس منوهی مهی باشهد  توضهیحات الز  در رابنه  بها برخهی از مقهادیر بکهار رفته  در فرمهول             

 ( بیان شده است  0( تا )5هاس )

 

(5) 
احت =  

متبت حقیقی+منوی حقیقی

FNFPPTNTPمنوی حقیقی+متبت حقیقی+متبت کاذو+منوی کاذو

TNTP




 

(6 ) 
FNTP

TP


 حساسیت =

+متبت حقیقی

ببت=حقیقی+منوی کاذو
 

 (7 ) 

 FPTP

TP


 ارزش اخبارس متبت =

متبت حقیقی

متبت کاذو+متبت حقیقی
 

 (0) 
FNTP

TP


 ارزش اخبارس منوی =

منوی حقیقی

منوی کاذو+منوی حقیقی
 

 

 ticس پایهه  از دسههتور س میههزان سههرعت روش پیشههنهادس و مقایسهه  آن بهها روش مقا هه  در نهایههت بههراس محاسههب  

اسههتواده خواهدشههد  بهها ایههن دسههتور زمههان پههردازش هههر دو روش محاسههب  شههده و بهها   MATLABدر نههر  افههزار  tocو 

  یکدیگر سرعت دو روش پای  و پیشنهادس با یکدیگر مقایس  خواهد شدهاس محاسب  شده با س زمانمقایس 
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 MIT-BIHپایگاه داده -2-4

بی ههار  10اسههت  ایههن پایگههاه داده شههامو  MIT-BIHاسههتواده شههده بههراس ایههن تحقیهه ، پایگههاه  ECGپایگههاه داده 

هها مسهتقی ام از بی ارسهتان    سهال هسهتند  ایهن داده    02تها   17نوهر زن( هسهتند  که  داراس سهن      1نور مهرد و   15ک  )

  [16] هرتز است 256بردارس است  فرکان  ن ون  Holterها دستگاه اند  دستگاه نسبت این سیگنالببت شده

 ارزیابی روش پیشنهادی-3-4

نزدیکتههرین ه سههایگی بههراس طبقهه   Kطبقهه  بنههد هههاس ماشههین بههردار پشههتیبان، رنگههو تسههادفی و ه ینههین   

روش  به  کهار ارفته  شهد  بهراس طبقه  بنهدس ابتهدا پهیم پهردازش به  ک هج             MIT-BIHپایگهاه داده  بندس داده هاس 

ههاس  وی اهی   پیشنهادس یعنی با ساسهتواده از فییتهر میانه  و ه ینهین روش تجزیه  مهد تجربهی اهورت ارفته  اسهت          

مراژ شههده و بهه  ک ههج انتمههاو وی اههی مبتنههی بههر الپالسههین بهتههرین  آمههارس، مورفو و یههج و خههانواده آنتروپههی اسههت

رهدول   ه اسهت  ک هج طبقه  بنهدهاس معرفهی شهد طبقه  بنهدس انجها  شهد          انهد  در نهایهت به     ها انتماو شهده وی ای

دههد  ه ینهین   را نشهان مهی   اسهتمراژ شهده در خهانواده آنتروپهی    ههاس  ( نتایج حااو از طبق  بنهدس بهراس وی اهی   2)

 ن ودار مقایس  اس این شبی  سازس و طبق  بندس هاس ممتیف را نشان می دهد  1-4شکو 

    ن     آ          (.     ج   صل       ه       ه ک ک      2جد   )

تکراررنگو 

 تسادفی)%(

تکرار ماشین بردار 

 پشتیبان)%(

نزدیکترین  K تکرار

 ه سایگی )%(
 معیار ارزیابی

 ساییشنا احت 14/99 68/97 22/96

 حساسیت 50/90 80/97 55/95

 نر  اخبارس متبت 45/90 98/95 08/95

 نر  اخبارس منوی 11/97 07/94 12/94

 

 مبتنی بر آنتروپیهای (. مقایسه طبقه بندهای تکی در طبقه بندی به کمک ویژگی4شکل )

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ACC SENS PPV NPV

ک ک   ش    ن     ق   ه ط قه  ند    ه

KNN SVM RF
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ههاس مبتنهی   بها وی اهی  ، ( پیداسهت نتهایج بدسهت آمهده    2( و ه ینهین رهدول )  4و )که اننورس ک  از نتهایج شه  

دراهد   98، بها ایهن توهاوت که  در ایهن حا هت معیارههاس ارزیهابی به  بهاالس           تقریبها مشهاب  هسهتند    بر خانواده آنتروپی

توانسهت  اسهت بها بهتهرین مقهدار       KNN ههاس آمهارس، طبقه  بنهد    در ایهن حا هت هها، مشهاب  بها وی اهی      اند  ها رسیده

، نههر  اخبههارس متبههت بیشههتر، و اارچهه   نههر  اخبههارس  بههاال و ه ینههین حساسههیت 21/96بهها  محاسههب  شههده اههحت

نتهایج   SVMب  عنوان بهترین طبقه  بنهد ع هو کنهد  طبقه  بنهد رنگهو تسهادفی و ه ینهین طبقه  بنهد             باالترمنوی 

 طبق  بند ماشین بردار پشتیبان نتایج بهترس را کس  کرده است  ، اما مشابهی دارند

 هامقایسه با سایر روش -4-4

هههاس ههها شههامو شههبک ههها مقایسهه  شههده اسههت  ایههن روش پیشههنهادس در ایههن تحقیهه  بهها سههایر پهه وهم روش 

کهه  اسههت  از آنجههایی [11] اسههت و ه ینههین یههادایرس ع یهه  [25]، رنگههو تسههادفی RNN [24]عسههبی بازاشههتی 

هههاس آموزشههی و آزمههون بههراس شناسههایی آریت ههی بیبههی متوههاوت اسههت، میههانگین اههحت  در هههر پهه وهم تعههداد داده

( ارائه  شهده اسهت  ه انگونه  که  از      1اسهت  ایهن نتهایج در رهدول )     بدست آمده براسا  ایهن مقهدارس محاسهب  شهده    

ههها اسههت  پایگههاه داده  بهتههرس نسههبت بهه  سههایر روش  اههحتنتههایج ایههن رههدول پیداسههت روش پیشههنهادس داراس   

 است  MIT-BIHها استواده شده در ه   این پ وهم

 .  ق   ه   ش    ن              ق الت3جد   

  ده ئه د         ش  عد   آ       ج  عه   ت         صحت

11/89 % 1141 1 
Huang 2019 

[13] 2 D-CNN 

81/89 % 4811 4 Zhang [24]  RNN 
11/84 % 361 3 Saenz  [21]  RFT 

 Proposed    ن     1 361 % 88

 مقایسه زمان تشخیص-5-4

نشههان داده شههده اسههت  روش    2مقایسهه  زمههان تشههمیر براسهها  پایگههاه داده اسههتواده شههده در رههدول        

هههاس مناسهه ، بهها سههرعت بیشههترس نههوس آریت ههی را تشههمیر داده اسههت  عیههت   پیشههنهادس پهه  از انتمههاو وی اههی

که   هها عهالوه بهر ایهن    ههاس مناسه  بهوده اسهت  ایهن وی اهی      ارائه  شهده در ایهن تحقیه  انتمهاو وی اهی      برترس روش 

هههاس روش پیشههنهاد انههد کهه  یکههی از برتههرسانههد، زمههان شناسههایی آریت ههی را ههها کههاهم داده اههحت را بهبههود داده

 شده است 

 مقایس  زمان تشمیر بی ارس 4ردول
)ث   ه(         ش     ش 
81/1    ش    ن           خ ب          ن     
31/1    ش    ن      د      خ ب          ن     
41/1  Huang 2019 [13]  2 D-CNN 
23/1  Zhang [24]  RNN 

11/2  Saenz  [21]  RFT 
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شههبک  هههاس عسههبی کانو وشههنی نیههاز بهه  زمههان بیشههترس بههراس      پیداسههت 4 ه انگونهه  کهه  از نتههایج رههدول 

تههرس از خههود نتههایج ضههعیف RFTهههاس شههده شههبک هههاس ارزیههابیکهه  در روشتشههمیر نههوس آریت ههی دارنههد  درحهها ی

روش پیشههنهادس بههدون انتمههاو وی اههی ع ههو کههرده اسههت    RNNنشههان داده اسههت  روش شههبک  عسههبی بازاشههتی  

 اندمان شناسایی را ه زمان بهبود داده است رانتماو وی ای مناس  ها راندمان احت و ها 

 نتیجه گیری-5

هههاس آمههارس،  بههر وی اههی  یاز تحقیهه  روش پیشههنهاد شههده در شناسههایی نههوس آریت ههی مبتنهه     مقا هه در ایههن 

هههاس کهه  وی اههیآنتروپههی و ریمههت شناسههی مههورد بررسههی بههرار ارفتهه  اسههت  در روش پیشههنهاد شههده پهه  از آن   

 و رنگهو تسههادفی  تهرین ه سههایگی نزدیههج kبنههدس ماشهین بههردار پشهتیبان و   مهوردنظر اسههتمراژ شهد، توسههط طبقه    

  هها بهراس آزمهون مهورد اسهتواده بهرار ارفتنهد       از داده  %18هها بهراس مج وعه  آمهوزش و     از داده %78بندس شهد   طبق 

اسههت و ه ینههین  [25]، رنگههو تسههادفی RNN [24]هههاس عسههبی بازاشههتی شههبک  هههاسبهها روش سشههنهادیروش پ

 سشهنهاد یروش پ ،سسهاز   یباهحت و هها زمهان شه     اریه شهده اسهت که  هها از نظهر مع      سه  یمقا [11] یادایرس ع ی 

 خود را نشان داده است  سبرتر
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