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چکیده

تشخیص بیماری ها به کمککر ر هککای ید ککد ب ککیار وک رر ت یککه ککت.ر کت اککه  .ککما کک . . ،ک بیمککاری هککا
بیمککاری  .ک وت یککای  ،آوی تت یککر  .ککما رر  .ک بیمککاری ی ر نهککای باع ک تخت ک پیشککت ید غیت اب ک تتویم
رر ر ککاها عصک  ،وتکک ی (وغک یخککا ) ر ککاها عصک  ،وحیطکک ،و،شک ر عالئککم یک ر ن وحتکککه ککای ،هککم
یشککایههای ی ک ر ن وحتکککه تحاککای ،ر ککد وکک ،ش ک را تشککخیص  .ک بیمککاری  .ر.ر هککای آیککازی ر ماویککر حتکاکک،
.و ان پککر ت  .ککما ر هککای کومی کک ،رر تخککیص  .ک بیمککاری بککا مطککای ابک تک ی  ،و .یککه ه ککامدا ر هککای
و ام ،بت ارکیتی واشی ککر ر .کککار وک تت رر تشککخیص  .ک بیمککاری هککا ه ککامدا ر پیشککم ار شککد  .ک تحقیک
 .ککاخت.ی اککک ،کککاهپ بعککد ق قککه بمککدی .ر ککاب،ا یک آ ری  .ک وقازککه رر
شاو پمج وتحوه  .ما پککیپ پککتر.
به کار کیتی همج ی ق قککه بمککدها رر تشککخیص  .ک بیمککاری  .ککما رر همج شکک ،ق قککه بمککدها .یک  .ق قککه بمککدهای
مط ،غیت مط ،رر ر ر همج ش ،با د هت بیماری ر .با ر م باالتتی تشخیص م .همد ر.را
کومککاک کویککدی :بیماریهککای .یحطککاع عصک  ،آیککازی ر ماویککر ر .ر ککا ق قککه بمککدی آیککازی وؤزفککههای .صککو،
همج ش ،ق قه بمدها

-1مقدمه

ر هککای تشککخیص بیماریهککای .یحطککاع عص ک  ،رر وحیطهککای کویمی کک ،بیشککات بککه ص ک رک کیفکک . ،ککم بککه
ص رت ،که تشککخیص  .ک ر ککاه  .بیماریهککا وحککد ر بککه تت ککیم شک های همد کک ،وککد ر (یدیککت ر .ککت ککا بی کک)،
ش ککا کککتر ککا .یجککار .عمککاس ر امیککر  .ککما وطازعککات ،کککه رر ح ک ی شما ککا  ،بیمارهککای .یحطککاع عص ک ،
ه امد .کتچه رر حاس رشککد ه ککامدا .وککا همرمککان رر وت.حک  .زیککه  .زحککاد پتر .شکک ،ه ککامدا بککه یدککت و،ر ککد هککی
کککاهپ ی ک بککت.ی  .ک ی ک  .ککیهماس رر وطازعککاک بات یککه بککه یاشککماماه وایککدن
ر مککاپ پککیپ پککتر.
وحد ر ی تکای  ،ومابع ی رر وت.ح  .زیه ه امدا
بککه ر ککم آ ررن حتکمهککای .یشککان کک . ،و متککت تحقیکک رر بی و اییککر  .ککما رر ککد م بککت.ی کشکک
بیماریهککای وتبکک ع بککه  .کک وم واهیرککه همرمککی ت .ی خشکک . ،ککافار و،شکک را بککا یکک ر تحویکک حتکککم رر
بیمار اانها وت.کک رروککای ،ب ککیار وفیککد  .ککما  .ککافار  .تحویک ر .ر ککا رر بیمار ککاانها وت.کک رروککای ،ب ککیار
وحد ر  .م رشد ابک تک ی  ،ید.شککاه  .ککما ال ر بککه ذکککت  .ککم کککه  .ککافا  .ر هککای تحویک حتکککم رر  .ک
تف ککیت ر.ر هککا بککه صککت ه
وت.ک ب یار .ر شککممد  .ککما .ککر قککت ر هککت رر ه مککه وککان یمککع آ ری پککتر.
یکک  ،م .هککد شککدا بککت.ی تشککخیص بیماریهککای وتبکک ع بککه ر .ر ککا و،با ککم رر .باککد .پار.واتهککای ال ر بککت.ی
1
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بتر  ،حتکم  .ککمان بککه ر ککم آ ککد هککم چمککی رر ر.بطککه بککا وشک الک و ککائ ر .ر ککا ر.یککپ ک ک شک ر []1ا
.کت به ر .ر ا  .ت.ر ر م کمیم م .هیم ر د کککه عوکک ،رغککم  .م ککه حتکککم ر .ر ککا .ت واتیککر بککه یدککت و،ر ککدا .وککا
پیرید  .ما بت.ی  .ومد ر ر ککمها ر .عقک یک بککتر تقت کاً بککا ککر آهمک ککدر بککت و،ر.ریککدا رر  .ک ویککان
عد ی وحد ری هم ی ر ر.رید که یک ر .ر ککا آنهککا وافککا ک  .ککم رر  .ککع ککارر یی ککامد وایمککد  .ککت.ر عککاری ر.
بت یدا به  .و ئوه وشک ر .ر ککا  1ک مککدا رر  .ککع رر ویککان .یک  .وککدسهای وافککا ک ر .ر ککا تم ککا ککر وککدس
صحیح و،باشدا به ومد ر ا وایده ،ودسها هت چمد تا  .آنها رر ر کت ماپ کمجاید شد .ید []2ا
شککا عات بیماریهککای عصک  ،ه ککامد کککه رر رهککه .میککت .
بیماریهککای ی ر رریت.تیک کک . ،پیریککد تککت
یم ککههای وخاوک حتکاکک ،شککماما ،وک رر بتر کک ،ککت.ر کت اه.یککد .تشککخیص بککه همهککار  .ک عک .ر و،ت .یککد رر
ال  .یدککت بککار ه مککهی غتبککازهتی
رروککان ککت ع تت کمککر شککا ای ،کمککد زککر .ال ر  .ککم ر شکک ،پیشککم ار ش ک ر کککه ً .
وما ک ب یمککه باشککد تاییککاً تف یککر پککر تی ر بککت.ی کالسهککای وخاوکک  .بیماریهککا رر وقا ککه بککا کککت
کاککتس وعمککار.ر باشککدا رر  .ک وطازعککه ککع ،و،ش ک ر ککر ت میککر ب یمککه و امکک ،بککت  .ککاخت.ی اک،هککای وککای،
تکای کک ،آوککاری غیتمطکک ،کککاربتر ق قککه بمککدیهای مطکک ،غیتمطکک ،بککت.ی ککیهماس ر ماویککر ر .ر ککا .ر.ئککه
ش ک را رر  .ک وطازعککه بککه بتر کک ،تعیککی اک،هککای وما ک بککت.ی ق قککه بمککدی کممککد های مطکک ،غیککت مطکک،
پتر.ماه و،ش ر با  .حاس تککال و،شک ر وو وککاک ر هککت وت.حک بککه یحک ی بککتآ رر شک ر کککه یایجککهی وطوک
به ر م آ دا
ککیهماس ر .ر ککا وجککد ر بککه پتر .هککای وککای . ،ککم
همرمککی آیازی هککای .یجککار شککد رر ح ک ی پککتر.
که ح ککاس بککه یک ه ککامد بککه آیککازی  .ک ککیهماس رر حک ی وککان -تکککایو غیتمطکک ،کمتککت پتر.ماککه شککد
 .ککما همرمککی ر هککای کککاهپ بعککد اک ،هککا بککه عم ک .ن ککر .ب ک .ر رر  .ک  .پ ککتعم ر ککم ق قککه بمککدها
 . .پ تف یر پککر تی کمتککت وک رر ت یککه ککت.ر کت اککه  .ککما رر ی ا ککم ککاماارهای ق قککه بمککدی مطکک ،غیتمطکک،
رر ر وجم عه ا ر اماار ش ر ، .به ص رک تط یق ،و رر .ر اب ،یشد .ید []3
ر ماویر ر .ر ا ت ککط ی ککام عصک  ،تمدککیم و،شک را .عاقککار بککت  .ک  .ککم کککه حوقککهی یدککارت ،بککا م رر .
ککر ی ککام ی ز ر ککر رر وقیاسهککای وککای ،و ککای ،ال ر  .ککم تککا ککارر بککه .یط ککا بککا وحککیط باشککد []4ا
بمابت .تی وای. ،صک کککار بتر.شککا و،ت .یککد یما شکک . . ،ک ککدرک .یط ککا رر شککت .ط وخاوک باشککد []5ا رر
وطازعککاک .میککت .ب .رهککای تشخیصکک ،و امکک ،بککت کککاوای تت بککت.ی .یککد .کیککتی پار.واتهککای اصککوه ر .ر ککا رر
ب رک االن ازم همرمککی بککت.ی ت صککی اک ،هککای وامککا  .ر .ر ککا رر بیمککار.ن و ککاال بککه عارضککهی .یحطککاع
عص  . ،افار شد  .ما
2
رر [ ]6تی وککای ،کککار بتر.شککا و ککاختی  .ککیهماس ر .ر ککا ر .بککه صک رک تک .ز . ،یمارهککا ( عمکک ،ت ککد
.ص ر .ر ککا بککه صک رک وجم عککه.ی  .یمارهککا عالئککم) یمککا پ ر.ریککدا آنهککا ککاو  .ککر آ ککاایه .ب ککاه بککه
.عمککاس ر آیات پکک ،یمککار بککه ومد ک ر تحوی ک پیریککدک ،ر .ر ککا ب ککت ی ککامدا رر [ . ]7وککدس ( )SCPG3بککت.ی
ش ک یه ککا ی ر ماویککر ر .ر ککا .ی ککان همرمککی .ر ککاب ،اک،هککای تصککار  ،آش ک به یه ر .ر ککا رر بیمککار.ن
و ککاال بککه  .کک وت یککای  ،آوی تت یککر هککایایمها ن پارکیم کک ن  .ککافار کتریککدا رر [ ]8ککر ر تج ککه
تحوی آواری بت.ی ق قه بمککدی ر .ر ککا  .ککت.ر و ککاال بککه  .ک وت یککای  ،آوی تت یککر  .ککت.ر ککازم .ر.ئککه کتریککدا رر
ر پیشم اری  .شان تک ابع چهککاز. ،حامککاس آهمک ر .ر ککا بککا  .ککافار  .ر پمجککت پککار ن 4تخمککی ر شککد
پککو  .آن ر کک رر.یو  . Kullback–Leiblerککاخت.ی شککدا رر [ ]9ککت شککد  .ککم کککه تعککد.ر ی ککایاک .صکک
Gait problem
Symbols
3
Super Central Pattern Generator
4
Parzen Window
1

2

2
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کار بتر.شککا رر بیمککار.ن و ککاال بککه  .ک وت یککای  ،آوی تت یککر بککا  .ککت.ر ککازم وافککا ک  .ککما رر [ ]10ر ککم ق قککه
بمدی 66ا 89ررصد ر .بت.ی ق قه بمدی  .ککت.ر ککازم  .ککت.ر و ککاال بککه  .ک وت یککای  ،آوی تت یککر بککه همککت .ر.شککما
رر [ ]11عککدر تقککارن ر .ر ککا ر .رر بیمککار.ن و ککاال بککه عارضککهی .یحطککاع عصکک  ،بککا  .ککافار  .تج ککه تحویکک
آیات پ ،چمد یتمه  .ی ککایاک وککان کککار وک رر بتر کک ،ککت.ر ر.ریککدا رر [ ]12بککت.ی آیککازی .زه هککا ق قهبمککدی واشککی
بتر.ر پشای ان ) (SVMبت.ی وامککا کککترن  .ککت.ر ککازم  .بیمککار.ن و ککاال بککه بیمککاری پارکیم ک ن بیمککاری هککایایها ن
 .وت یای  ،آوی تت یر بککه کککار بککتر شککد  .ککما یاککا ج  .ک وطازعککه یشککان ر.ر کککه تم ککا بککا  .ککافار . .صک
وککای ،کککار بتر.شککا و،ت ک .ن  . .ک یهاشککم بککت.ی ق قککه بمککدی کالسهککای بیماریهککای .یحطککاع عص ک  ،ب ککت
ی ما
 .یمککع بمککدی وطازعککاک وحققککان و،ت ک .ن چمککی یایجککه کت ککم کککه مککالم  .ا کک ،وطازعککاک رر یح ک ی پککیپ
عککدر بتر کک ،ر هککای تتکی ک رر
پککتر .ر.ر هککا عککدر بتر کک ،پککتر .ب یمککهی ککیهماس رر ح ک ی ت ککد
طح اک،ها رر طح ق قه بمدها ما ی آ رب های  .وقازه ع ارک  .م : .
1ا پککیپ پککتر .ب یمککهی ککیهماس ر .ر ککا بککه صکک رت ،کککه .زه هککای وککای ،تکای کک ،ب کک ر
شامص ی م یهماس به ی  .ما
2ا  .ککافار  .آیککازی وؤزفککههای .صککو ،رر کککاهپ تعککد.ر اک،هککا بککت و مککای آیککازی وؤزفککههای .صککو ،کککه
پیپ  . .بیپتت بت و مای ت مهای آواری ب ر  .ما
3ا تتکیکک رر ککطح ق قککه بمککدهای ه شککممد رر ازکک ککر ککاوایهی واشککی شکک ر ، .کککه پیپتککت .
.زه های ق قه بمدی تر تصمیم کیت ب ر  .ما
ککاماار  .ک وقازککه رر .ر.وککه بککه ص ک رک ککت  .ککما رر بخککپ  2ر هککای همج شکک. ،ر.ئککه م .هککد شککدا رر
بخپ  3ر پیشککم ار شککد وک رر بتر کک ،ککت.ر م .هککد کت ککما رر بخککپ . 4ر ککاب ،ق قککه بمککدی هککا .یجککار م .هککد
شدا رر ی ا م رر بخپ  5یایجه کیتی وقازه .ر.ئه و،ش را
-2همجوشی طبقه بندها

به ومد ر ب ک ر ر ککم کارکیتی و،تک .ن یاککا ج ق قککه بمککدهای وخاوک ر .بککا هککم تتکیک یمک ر ککر ی ککام
ش ر ، .ب ی ر آ ررا رر  .ع بهکارکیتی یاا ج چمککد ق قککه بمککد بککا عمک .ن ککارکیتی ر ککاه یمعکک ،ککر ر.ه ککار وککؤتت رر
تعککد.ر)
ب ر عمو ککتر ی ککامهای شما ککا  ،بککه ح ککا و،آ کدا رر .باککد .با ککد ق قککه بمککدهای پا کهی وما ک ( ،یک
.یاخککا شک یدا ککاو مت یکک ،ق قهبمککدها بککه یحک ی تتکیک شک ید کککه ب اککت یایجککه بککت.ی ق قککه بمککدی .زه هککا
حاص کتررا ی اهی اب ت یه رر  .جار ق قککه بمککدهای پا که ک یککاک ی ،رر مطککای هککت ق قککه بمککد ی ک م بککه ر هککتی
به ومد ر ب ر یتخ با شما  ،ی ککام کوکک . ،ککما همرمککی اک،هککای هککت ق قهبمککد با ککد بککه یحک ی .یاخککا کککترر
که یتخ با شما  ،آن ق قککه بمککد بککه تم ککا  ،ابک ک س باشککدابا ت یککه بککه کککاربتر ییا ومککدیهای و ککهزه یک ق قککه
بمدها تعد.ر آی ا تعیی یحک تتکیک مت یکک. ،یاخککا و،شک را هککد .صککو ،بیشککیمه بک رن یککتخ با شما کک ،ی ککام
ق قه بمدی تتکی کک . ،ککمارر و ککهزهی تشککخیص .زهک تتکیک ق قهبمککدها اک،هککا .همیککم کا .ی ر.ررا بککا ت یککه
به واعدر ب رن .عد بت.ی تتکی اک،ها ا یاا ج مت ی ،ق قه بمدها و،ت .ن به چمد ر دکا .شار کتر[]23ا
.زک  :ککدرک با شما ککا . ،زه هککا رر هککت ق قککه بمککد وحککد ر  .ککما بمککابت .یم،تک .ن ق قککه بمککدی ا ککم کککه رر
تمار شت .ط ککارر بککه تشککخیص صککحیح کویکه ی .زه هککا باشککدا  . .ک ر بککه رزیک عککدر ت .یککا  ،بککتآ رر کککترن یککتخ
با شما  ،و رر ییا ت ط ر ق قه بمد تتکی چمد ق قه بمد بت.ی ر کاربتر ماپ ییا  .ما
 :هت .زه بککا ت یککه بککه اک،هککای وخاوفکک ،کککه رر ککیهماس  .جککار و،کمککد و،ت .یککد بککه صک رکهای وافککا ت،
ال ییا ومد  .اخت.ی اک،های وافا ک  .ما
با یما  ،ش را به  .ومد ر با شما  ،هت .زه وعم ً
3
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پ . :ککاخت.ی بتمکک ،اکی ککا ومجککت بککه پیککد .پ ککر بککتر.ر اککک ،بک ر و،شک را تحویک بتر.رهککای اککک،
ب ر ت ط ر ق قه بمککد وککان پککتر .ر .ب ککیار قک الی ،و،کمککد  ..ک و ضک رر کاربترهککا  ،یدیککت ی ککام ای
بی وات ر وش  .جککار و،کمککدا تتکیک ق قککه بمککدها  .ک .و ککان ر .ککت.هم وک،آ رر کککه بتر.رهککای اککک ،بککا .بعککار
بک ر بککه بتر.رهککای کک چ اتی تق ککیم شککد بککا ق قککه بمککدهای کک چ ات ککار تت بککه صک رک هم وککان پککتر.
ش یدا ق قه بمدی ی ا  ،بککا تتکیک یاککا ج  .ک ق قککه بمککدها صک رک و،کیکتر][13ا رر  .ککع کککار ، .ی ککام تشککخیص
.زه وخص صاً رر و رر .زه های پیرید با  .افار  .تتکی یاا ج ق قه بمدها ب ر و ،ابدا

روشهای ترکیب واحدهای طبقه بندی1

ر.ر ککاو بککت.ی
ککر تتکی ک م ک ر .زه ک ر ام ککارکیتی تحککم یدککارک  .ککم ککت .و،ت ک .ن آن ر .آو ک
پیپ بیم . ،ککافار کککترا و،تک .ن یشککان ر.ر تتکی هککا .یعطککا پککر تی بیشککاتی رر عمو ترهککا  ،کککه و،ت .یمککد .ر.ئککه
کممد ر.ریدا . .یعطا پر تی ررعوککم یدککتی آی ککا ر .ککارر و ،ککا ر تککا ککر وککدس ر .بککت.ی ر.ر هککای آو شکک . ،ککافار
شد بککیپ  .حککد وما ک کممککدا .وککا رر عمک بع کک . ،ر هککای تتکیک (وخص صکاً  )baggingتما ک بککه کککاهپ
وش الک وتب ع به  over-fittingر.ر های آو ش ،ر.رید][11ا
به قک ر تجتبکک ،تتکی هککا تما ک ر.ریککد یاککا ج ب اککتی ر .وککای ،کککه تمک ابک تک ی  ،رر وککدسها یک ر ر.رر
.ر.ئه کممد][12ا بمابت .ب ککیاری  .ر هککای تتکیک بککه ری ککاس تککت ج تمک رر ویککان وککدسهای آی ککا ه ککامدا یشککان
ر.ر شککد  .ککم  .ککافار . .یکک  .وخاوکک .زه ر امهککای ککارکیتی کک ی .تتبخشکک ،بیشککاتی ی کک م بککه  .ککافار
ت میرهککا  ،کککه و،ک شککد وککدسها ر .بککه ومدکک ر تککت ج تمکک ککار کممککد ر.رر][12ا بع کک . ،ر شکک ای ر .ککج
تتکی هککا شککاو  :ق قککه بمککدی وطوکک بیکک Adaboost Boosting Bootstrap aggregating (bagging) 2
غیت ه امدا که رر  .وطازعه  boosting bagging .توجم عه های آنها  .افار شد  .ما
پشته سازی

ع ککارک پشککاه ککا ی bootstrap aggregation . 3آوککد  .ککما همککان قک ر کککه  .ککم آن یشککان و،رهککد ر
عمصککت و ککم  baggingشککاو بک ک  .ککاتپ 4تجمککع . 5ککما وکک،ر.ییم کککه تتکیک ارکیتیککد های پا ککهی و ککاق
ومجت به کککاهپ چشککمهیت مطاهککا و،شک را  . .ک ر و،مک .هیم ارکیتیککد های پا ککه تککا حککد وم ک و ککاق باشککمدا
ارکیتیککد پا ککه  .هککت ککت
یم یککه بککتر.ری  .تعککد.ری  .توجم عککههای ر.ر هککای غیککت هما شککان ککاو آو ک
وجم عککه ر.ه ککاری رر  .کک ر .ککاا و،باشککدا .وککا  .آیجککا  ،کککه وککا .قالعککاک آو شکک ،بکک ،ی ا ککم یککد.ر م چمککی
تآ مدی به یم یههای ب یار ک چر که ومجت به عمو تر پا ی ارکیتید های پا ه و،ش ر ومجت و،ش ر][13ا
 Baggingبه قک ر ر یک بککا ر.رن وجم عککه ر.ر هککای آو شکک ،کککه حککا ی mیم یککه آو شکک . ،ککم ککر ککت
وجم عککه  .وجم عککه ر.ر ی .صککو ،بککه هککت کککد.ر  .ق قهبمککدها ر.ر و،شکک را عمکک ،هککت ق قهبمککد ککر ککمم .
وجم عککه ی ر.ر ر .وشککاهد کککتر با ککد وککدس م ک ر ر .بککت  .ککاس همککان ککمم  .ر.ر هککا کککه رر .مایککار ککت.ر
کت اککه  .ککم ب ککا ر( عم ،ککک ر اا ککم بککه هککت کککد.ر  .ق قهبمککدها ر.ر یم،شکک ر).رر  .ککع بککت.ی هککت کککد.ر .
ق قهبمدها ر توجم عه  .ر.ر های .صککو. ،یاخککا و،شک ر کککه .یاخککا  .ک ککت وجم عککه بککا یککا ه م ،م .هککد
1

Ensemble methods
Bayes optimal classifier
3
bagging
4
bootstrapt
5
aggregation
2
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ب را عم ،ر یم یه و،ت .ید چمد بککار هککم .یاخککا شک را بمککابت .بع کک ،یم یککههای .صککو ،بککیپ  .ککر بککار بککه یدککت
و،ر د رر حاز ،کککه بتمکک . ،یم یککههای .صککو ،رر یم یککه یک ر یککد.ررا  Tبککار  .ک ر یککد .یجککار و،کیککتر  Tیم یککه
 .یم یککههای آو شکک M ،بککه ر ککم و،آ مککدا ککاو  .هککت یم یککه ککر ارکیتیککد پا ککه ر .و،ت ک .ن بککا  .ککافار .
ر.ر][13ا
.زه ر ام ارکیتی پا ه آو
 Baggingوعت تککت  .ککات.تای هککار .بککت.ی تجمککع مت ی،هککای ق قککه بمککدها عم ،ریی کیککتی بککت.ی ق قککه
بمدی ویایهی کیتی بت.ی رکت ی ن  .ککافار و،کمککدا هککت ککر  .ق قککه بمککدها پککیپ بیمکک ،مک ر ر .بیککان و،یما مککد
که بککه عمک .ن ککر ریی رر ریی کیککتی ی ککا  ،بککت و مککای ریی .کثت ککم وک رر  .ککافار ککت.ر و،کیککتر .رر حازککم پککیپ
 baggingوقککد.ر پککیپ بیمکک ،ی ککا  . ،وا ککط پککیپ بیم،هککای هککت ککر  .ی ککام ای
بیمکک . ،ککافار  .ر
پیپ بیم ،تحم تتکی حاص و،کترر] [13ا.زه ر ام  baggingبه ص رک ت و،باشد:

})D={(x1,y1),(x2,y2),…,(xm,ymوجم عه ر.ر
.ℒزه ر ام ارکیتی پا ه
Tتعد.ر ارکیتید های پا ه
( Dbsت ع ب ک  .اتپ  .م)

1- for t=1,…,T:
2) 𝑠𝑏𝐷 ℎ𝑡 = ℒ(𝐷,
3- end

𝑌 ∈ 𝑦 )𝑦 = )𝑥( 𝑡Output: 𝐻 (𝑥) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 ∑𝑇𝑡=1 𝕝 (ℎ

بوستینگ

ت
اصطالح بوستتنگ  1یتتف اتتلا ایتتتورینب لرگحتته ر تتو ککارکیتی واشککی  .ککم رتتب بتتلاه رتتم
وا ن و مچ گن واریتتم ب بتتب رتتمر تتهرو .ایتتن رو رر ککارکیتی بککا یدککارک تتور استتن م تتلار ولانتتب و ا
ختتم وا ایتورینب تتمه یتتم وگله مبتتگن بتتب بتتممر تتهرو  .ایتتن ی گتتفش روبتته بتتلاه ح ت ی سگ تتنم مه
یم وگله ضعگف بب وه بل اسمس لرگب نمیج طحقب ب مه خنلف است [.]13
رر  boostingبه هت یم یککه آو شکک ،یکک. ،ماصککاپ ر.ر و،شک را ککر ککتی  k .عککدر ق قککه بمککد بککه صک رک
ا ککم نهککا بککت.ی ق قککه بمککد بعککدی  Mi+1بککه ر
و ،ابمککدا بعککد  .آن کککه ق قککه بمککد  Miآوک
ت ت.ری آو
و،ش ید به یحک ی کککه ت یککه بیشککاتی بککت ر ی ر.ر هککا  . ،حک ر.ر هککای آو شکک. ،عمککاس شک ر کککه ت ککط کال ککه
بمد و ،عمMi ،به رر ککا ،ر ککاه بمککدی یشککد .یدا کال ککه بمککد  boostشککد ی ککا  ،ریی کال ککه بمککدهای وجک  .ر .بککا
د هت تتکی کتر رر  .تتکی ریی هککت کال ککه بمککد یککد.ر و،شک را یکک ،کککه بککه یایجککه مت یکک ،هککت کال ککه
بمد .عماس و،کترر تابع . ،صککحم کال ککه بمککد  .ککم][23ا .زهک ر ام و،ت .یککد بککت.ی پککیپ بیمکک ،وقککار ت پی ککاه ییک
ت عه ابد .ر ید عم و ،ر  boostingبه ص رک ت  .م:
ر ری:
ت ع یم یه D
پا ه ℒ
.زه ر ام آو
boosting
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T

(ت ع  .زیه ر .آغا کمید)

1-D1=D0

رهید )

2- for t=1,…,T:
3;) 𝑡𝐷(ht=ℒ

( ر ارکیتید ضعی  .ت ع  Dtآو
;))𝑥(𝑓 ≠ )𝑥( 𝑡𝜖𝑡 = 𝑝𝑥 ~𝐷𝑡 (ℎ
(مطای  htر .وحا ه کمید )

4-

5) 𝑡𝜖Dt+1=Adjust_Distribution(Dt,
6- end
)})Output; H(x)=Combine_Outputs({h1(x),…,ht(x

.صککالم و،کککترر)ا ن رهکک ،یم یککهها بککه ص ک رت . ،ککم کککه رر هککت وتحو که ن یم یککهها  ،کککه بککه ص ک رک
صحیح ق قهبمککدی و،شک ید کککاهپ ا اککه ن یم یککهها  ،کککه بککه رر ککا ،ق قهبمککدی یشککد .ید بیشککات و،شک ر تککا
رر وت.ح ک بعککدی (ت ککط ارکیتیککد های ید ککد) بیشککات وکک رر ت یککه بکک ر بککا ر ککم بیشککاتی ق قهبمککدی کتریککدا
بمابت .تمتک ارکیتیککد های ضککعی ید ککد بیشککات بککت ر ی ر.ر هککای م .هککد بک ر کککه ی ککام رر وت.حک وکک ،ککارر
به ق قهبمدی صحیح آی ا ی ر  .م[]14ا
-3روش پیشنهادی
به ومد ر تشککخیص عارضککه بیمککاری  .ککر ر و امکک ،بککت ککارکیتی واشککی  .ککافار شککد  .ککم کککه رر آن
بککا همج شکک ،ق قککه بمککدها ب ک ر ر ککم ق قککه بمککدی تشککخیص بیمککاری ککت.هم آوککد  .ککما بو ک ر ککاکت.ر ر
پیشم اری رر ش  1یشان ر.ر شد  .ما

6
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شرو
د یا
پی

سیگنال ی
پردازش با ی تربان
ا

پنجره

است را

ا از پایگاه داده
ت دی م

بهین و مد از

رای

ی

مدل ند مت یره باز شتی

انت ا وی ی ا با وش آنا یز م
ا ی

سا تا ا
شی د س

آیا ح

اا
سا تا

ی

رنجر

ا

ق بند
ق بند ا

ق بند م
اس

مدل ام از وی ی ا و
شی ق بند ا بهین

پایان
شکل  .1الگوریتم کلی روش پیشنهادی
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مرحلهی اول جمع آوری داده

رر  .ک وطازعککه  .پا هککا ر.ر ی ی یککم بککت.ی بیماریهککای .یحطککاع عص ک  . ،ککافار شککد  .ککم1ا  .ک پا هککا
ر.ر شککاو ککر ر ککاه ر.ر ی ت ککم شککد ت ککط م ک رهای وقککا وا ،ح ککاس بککه ییککت بککت.ی آیککازی ر ماویککر ر.
ر ا که رر ت پککا ککت.ر و،کیتیککد  .ککافار کتر ککد  .ککما  .ک ر.رکککان رر پا هککا ر.ر ی ی یککم ککت.ر ر.رر شککاو
 15ت ککم  .بیمککار.ن پارکیم ک ی 20 ،ت ککم  .بیمککار.ن هککایایمها ن  13ت ککم  .بیمککاری  .ک وت یککای  ،آوی تت یککر
 16ت م بت.ی کت کماتس  .ککما پککو  .ر.یوک ر ر.ر هککای هککت یفککت ککر ا ک ک بککت.ی هککت یفککت رر یدککت کت اککه
کتر د  .م که رر آن ر ا  matککت.ر ر.رر ککر ا ک .ک ک کککه حککا ی .قالعککاک وتبک ع بککه یم یککه.ی  .ککم
که  .ی ت م کت اه کتر ککد  .ککما .بعککار هککت وککاتت و پککو  .ر ر بککه واوک  2ککطت  90000ککا ن  .ککم کککه ر
ککطت وککت بط بککه ر.ر هککای پککای چ ک ر .ککم  90000وتب ک ع بککه یم یککههای ت ککم شککد رر .حککد وککان  .ککما
تکایو یم یککه بککتر.ری ر ککاها  300هتتک بک ر  .ککم بمککابت .و ،تک .ن یایجککه کت ککم کککه قک س وککای ،هککت ت ککم
 300تاییه وعارس  5ر یقه ب ر  .ما ا ت پا ها ر.ر ها رر ید س  1یشان ر.ر شد  .ما
جدول  .1مقایسهی پایگاههای در دسترس برای آنالیز حرکت انسان برای بیمارهای نورودژنراتیو

یار پا ها ر.ر
Gait in Aging and
Disease Database

ککاس
تک ککم
ر.ر
1999

تککعککد.ر
.ریاعاک

وکک ضکککک
پا ها

کککت. .یککک،
یم یهها

کککطکح
ر ات ،

و .ا

وعا

525

پکا هکا ر.ر ی
ککیهماس ر.
ر کاک  .کت.ر
ی .ن و ک
پارکیم ن

ت ککم 15 .
یکمک یککه بککه
صک رک که
ر ککککاککهی
پمجهکایکه .
کیهماس ر.
ر کاک  .کت.ر
ی .ن و ک

آ .ر-
ی یم

تککعککت کک
و کککئوکهی
بت ر ی
بککیککمککاری
پارکیم ن

تکککعکککد.ر
یم یکههکای
کم

281

پکا هکا ر.ر ی
ککیهماس ر.
ر کاک  .کت.ر
ککککازککم
بیمار.ن و اال
بکه عکارضکککه
ی ر ر جمت ا

143

پکا هکا ر.ر ی
ککیهماس ر.
ر کاک  .کت.ر
ککککازککم
بیمار.ن و اال

[]15

in
Gait
Neurodegenerative
Disease Database

2000

[]6

Gait in Parkinson's
Disease

[]16

2005

پارکیم ک ی،
 .ما
 5ت ک ککم .
بککیککمککار.ن
پارکیم ی،
 20ت ککم .
بککیککمککار.ن
هکایایمها ن
 13ت ککم .
بککیککمککاری
 .ککک کوکت
یککایکک کک،
آوی تت یکر
 16تک ککم
بکت.ی ککت
کماتس
 93ت ککم .
کیهماس ر.
ر ککککاکک ک
بککیککمککار.ن
وک کاکال بککه
پارکیم کک ن

آ .ر-
ی یم

وام ب رن
بیماریهای
وککککککک رر
وطازعه

عککککککدر
بتچ ککک
کککککر.ری
ککککطککح
بیماری

آ .ر-
ی یم

تعکد.ر بکاالی
یم یکههکا
تککعککت کک
کککککطککح
بککیککمککاری
پارکیم ن

تمتک .
پا ها قط
بت بیمکاری
پارکیم ن

https://www.physionet.org/physiobank/database/gaitndd/
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بکه عکارضکککه
پارکیم ن

ککه ویکایهی
ککم ،آنها
حککد ر 66
کککاس بکد
 .ککم 73
تکک ککم .
کیهماس ر.
ر کاک  .کت.ر
عاری

مرحلهی دوم  :پیش پردازش

بککه ومدک ر کککاهپ یک  .ر.ر هککا  .یع ککه .بک .ر ت ککد و یککر یککتر  .ک .ر  . MATLABککافار کتر ککد  .ککما
همان ق ر که پیپ  . .ییک .شککار شککد بککه ومدک ر کککاهپ یک  .ضککت .پککیپ ککت ت ککد و یککر رر حککر
ی ها  ،با ومابع غیت وشخص  .ککافار کتر ککد  .ککما وطازعککاک وحققککان یشککان ر.ر  .ککم کککه و یککر ر.بیجیک  4بککا
هشم طح تج ه پو  .یهککا ر.شککا ضککت .تقت ک (کویککاک) .قالعککم .صککو ،ککیهماس ر .حفک و،کمدابککه ومدک ر
.عمککاس ت ککد و یککر بککا ی شککا ر ککا ر  wavemenuرر پمجککت ی توککان  .ککافار  .ت ککد و یککر ککر بعککدی
عمویککاک حککر ی ک .یجککار کتر ککد  .ککما.ز اه وجم عککهی عمویککاک حککر ی ک بککا  .ککافار  .ر ککا ر  ddencmpرر
صککفحهی  editorوحقک کتر ککد  .ککما حککر یک بککت.ی هککت حتکککم هککت ت ککت.ر هککت .ز اککت ر بککه صک رک وج ک .
.یجککار شککد  .ککم وجککدر ً.وککاتت و حککر ی ک شککد بککت.ی .یککت.ی تآ مککد پککتر .و ک رر  .ککافار ککت.ر کت اککه
 .ماشکک ( )3( )2مالصککهی  .کک تآ مککد ر .بککا  .ککافار  .ر.بککط کت .ی کک ،یککتر  .کک .ر  MATLABبککه تصکک ت
ع ،مطا  .افار کتر دا
و،کشدا به ومد ر .ر اب ،تآ مد کاهپ ی  .ر

شکل  .2تجزیهی الکترود اول سیگنال به هشت سطح با موجک مادر دابیجیز 4
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شکل 3حذف نویز از الکترود اول سیگنال پس از هشت سطح تجزیه با موجک مادر دابیجیز 4

مرحلهی سوم  :استخراج ویژگی

اک،هککا  .ککاخت.ی و،کتریککدا وجمکک  11اککک . ،هککت .ز اککت ر
 .وککاتت و مت یکک ،وتحوککهی پککتر.
 .اخت.ی و،کترر بمابت. .کککت تعککد.ر ککا نهای وککاتت و اککک ،بیککان کممککد ی تعککد.ر اک،هککای  .ککاخت.ی کتر ککد
باشککد بککه . .ی هککت ککر  .ککر .ز اککت ر  11اککک ،وحا ک ه و،کککترر کککه یمع کاً  22ککا ن بککت.ی وککاتت و اککک،
ت زید و،کمدا اک ،ها پککو  .وحا ک ه بککا وککاک مم وقککد.ر هککت اککک ،رر هککت .ز اککت ر یتوککازی شککد .ید یم ر.رهککای
یع ه.ی آنها تت یم که ک .ر  .ک یم ر.رهککا بککت.ی حتکککاک بککت.ی بتر کک ،تغییککت.ک اککک ،بککت.ی هککت .ز اککت ر هککت
حتکم رر ص بعدی ک .ر کتر د  .ما

مرحلهی چهارم  :کاهش فضای ویژگی

به ومد ر کککاهپ ککای اککک . ،تحویک وؤزفککه های .صککو . ،ککافار کتر ککد  .ککمارر ر تحویک وؤزفککههای
.صککو ،ککا تعککد.ر اک،هککای با یمایککد بت .ککاس تتتیک وقککار ت ککا تعیککی کممککد ی حجککم ککای اککک . ،ککم ککا
 .م ه و،با ککم بککه ک یککه .ی عمک کککتر کککه ررصککدی . .قالعککاک وککاتت و ککای اککک ،ر .تعیککی بت .ککاس آن
کککاهپ ککای اککک ،ص ک رک پککر ترا بککت.ی .عمککاس تحوی ک وؤزفککههای .صککو . ،یع ککه .ب ک .ر machine learning
 .افار کتر د  .م که رر ش ( )4آود  .ما
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شکل .4نمونهی یک ماتریس درهم ریختگی

مرحلهی پنجم  :طبقه بندی و تشخیص

اک،هککای کککاهپ بعککد ا اککه  .چ ککار ککاماار ق قککه بمککدی

به ومد ر ق قه بمککدی اک،هککای  .ککاخت.ی شککد
که رر بخپهای پیشی به آنها .شار شد  .افار کتر دا
بت.ی ق قه بمد واشککی بککتر.ر پشککای ان کتی هککای مطکک ،غیککت مطکک ،وک رر  .ککافار ککت.ر کت امککد وعیککار ت ک
بت .ککاس .عا ار ککمج ،واقاب ک  . 5ککافار شککد ر.ر هککا بککه ص ک رک تصککار  ،رر هککت ی ک حتکککم بککه ر ری
آو ک
 75ررصککد کک ر.ر هککا  25ررصککد بککت.ی ت ککم
ق قه بمدی کممد رر یدککت کت اککه کتر دیککدا ررصککد ر.ر هککای آوک
ر ر یدت کت اککه شککدیدا بککت.ی ق قککه بمککد ی ر ککر تت هم ککا ه تمدیمککاک وشککابه واشککی بککتر.ر پشککای ان .عمککاس شککد
وعیار  kبت.ی ق قه بمد ی ر رتت هم ا ه  . 10افار کتر دا
بت.ی ش هی عصک  ،چمککد ال ککه پت ککاات ن  .ککر شک ه بککا ککر ال ککهی پم ککان بککا تعککد.ر ی ر نهککای وخاوک
رر ال کککهی پم کککان  .کککافار شکککدا تعکککد.ر ی ر نهکککای ال کککهی پم کککان وطکککاب بکککا وطازعکککهی Man-chung
هم ککار.ن( )2000بککه .یککد .ی یص ک یمککع ر ریهککا مت ی،هککا رر یدککت کت اککه کککتررا همرمککی تعککد.ر ی ر نهککای
ال ککهی پم ککان بمککابت وطازعککهی )1992( Freislebenبت.بککت بککا ر شککهی ر ر وجم ک ر ریهککا مت ی،هککا وطککاب
با وطازعککهی  Gencayهم ککار.ن( )1999بت.بککت بککا زهککار ام رر پا کهی ق یعکک ،تعککد.ر ر ریهککا رر یدککت کت اککه کککترر
 25ررصککد بککت.ی ت ککم  5ررصککد بککت.ی .عا ار ککمج،
یاا ج با د هت وقا ه شککدا 70ررصککد ر.ر هککا بککت.ی آوک
یی ی س کت.ر ان ب ر  .ما
 .افار کتر دیدا.زه ر ام آو
تآ مد آو
ت
 -4نتایج
رر بخککپ بعککدی  .ر پیشککم اری یاککا ج حاصک  .تتکیک رر ککطح ق قککه بمککدها بعککد . .عمککاس کککاهپ رر ککای
اک ،بت.ی ر اه حتکاک تتکی .ر.ئککه شککد  .ککما رر تآ مککد تتکیک قککط  .ککه یک ق قککه بمککد ر هککت ب ت کیککتی
شدا شک ( )5یاککا ج حاصک  .تتکیک رر ککطح ق قککه بمککدها ر .بککت.ی  k-foldبککا ضککت  5یمککا پ و،رهککدا یاککا ج
حاصکک یشککان و،رهککد کککه تتکیکک رر ککطح ق قهبمککدها کک ب کک ر یاککا ج شککد  .ککم رر  .کک ویککان ر
 decision templateر روا ککات-شککفت ب اککت ر تتکیک ق قککه بمککدها بک ر  .ککم ک ب ک ر رر یاککا ج
ق قه بمدی شد  .ما
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شکل.4صحت طبقه بندی پس از ترکیب در سطح طبقه بندها به ازای  5بار تست و  9روش ترکیب

بت.ی وقا ه ی ت ت.رپککر تی یاککا ج حاصک  .تتکیک رر ککطح ق قککه بمککدها شک (. )6ر.ئککه شککد  .ککما رر  .ک
ش یاا ج صحم ق قه بمککدی بککت.ی ر هککای  9کایککه ی تتکیک .ر.ئککه شککد  .ککما  .ک یمک ر.ر یشککان و،رهککد کککه
حککد.کثت ت ککت.ر پککر تی بککت.ی ر ریی .کثت ککم حککد .ت ککت.ر پککر تی بککت.ی ر بیک بد ککم آوککد  .ککما چککت.
ک یککد .شککدن یم ر.رهککای صککحم  .هککم شککد  .ککم
کککه یم ک ر.ر ککه بککار .یککت.ی .زه ک ر ام بککت.ی ر بی ک
بمابت .ت ت.رپککر تی وما ک  ،ید.شککاه  .ککما  .ک ررحککاز . ،ککم کککه یم ر.رهککای صککحم رر ر ریی .کثت ککم رر هککت
ه بار .یت.ی .زه ر ام تتکی بت هم ومط شد ت ت.رپر تی ب اتی ر.ریدا

شکل  .5صحت طبقه بندی پس از ترکیب در سطح طبقه بندها به ازای  3بار اجرا و  9روش ترکیب

همرمککی وقا ککهی یاککا ج ق قککه بمککدهای ب یمککه عمکک ،واشککی بککتر.ر پشککای ان (بککا کتی ک غیتمطکک ،ک کک)،
ی ر ککرتت هم ککا ه ک کک ،ر ک وقیککاس ش ک ههای عص ک  ،چمدال ککه پت ککاات ن بککا ککر ال ککهی پم ککان تعککد.ر

12

1400 شهریور

)6(

 رر ش ک5

دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی

 بککا ضککتk-fold ی. بککت،ر ریهککا متیکک

ی ک ر ن رر ال ککهی پم ککان وعککارس بککا وجککر ر وجم ک
 ما. تت یم شد

 تکرارپذیری صحت طبقه بندی برای سه نوع طبقه بند.6 شکل

 رر وقا ککه بککا.ر پشککای ان صککحم بککاالتتی ر. رهککد کککه واشککی بککتر،ر یشککان و. ک یمک ر.  تحویک. یاا ج حاص
 ک ق قککه بمککد ییک رر وقا ککه بکا ر هککت. ی.ر پککر تی بککت. ککم کککه ت ککت. ، ک ررحککاز.  ککما. شاه.ر ق قه بمد ر هت ر
 ما. ق قه بمدها ب ات
بحث نتایج-5
 یواککت بایککر ت ککد و یککر رر ب ک ر ککیهماس.  ککافار. ر کککه. ش ک یه ککا ی هککا یشککان ر. یاککا ج حاص ک
ر. ککاماای کککتر کککه واشککی بککتر. ن چمککی. تک،رهککد و،ررا یاککا ج ق قککه بمککدی یشککان و. ر. ال ر ر، .کاهپ یک کککار
،هککا بککا بککا ره، ق قککه بمککد ی ر ککرتت هم ککا ه بککا وقیککاس ر ک رر ق قککه بمککدی اک،پشای ان با کتی غیککت مطکک
 یی ککامد،پککر ت مطکک. س ید. هککای حتکککاک،ن چمککی ت ییککه کککتر کککه چ ک ن اک. ت ک، و. ک و ککئوه ر. ررا. ر.بککاال ر
واتهککای ر ککم. رر ب کک ر پار،رراکاهپ ککای اککک. رر ق قککه بمککدی یککد. ال ر ر، . کککار،ق قککه بمککدهای مطکک
 ما. صحم ح ا یم همهی ق قه بمدها کاهپ وان وحا اک وؤتت ب ر
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