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  چکیده 
برخی از . باشد میبراي تشخیص بیمارهاي قلبی  یمناسب و مشخصههاي الکتریکی قلب  فعالیتبیانگر سیگنال الکتروکاردیوگرام 

لزوم از طرف دیگر . دادتشخیص  هاي به دست آمده از این سیگنالمشخصه مبنايبرتوان  را میها هاي قلبی مانند انواع آریتمی نارسایی
هاي خودکار و غیرتهاجمی براي تشخیص  شود که استفاده از روشي قلبی هستند باعث میتوجه پیوسته به بیمارانی که دچار عارضه

متداول هاي  ار مناسب براي تشخیص و تفکیک برخی از آریتمیدر این مقاله یک روش خودک. هاي قلبی همواره مورد نیاز باشدنارسایی
خطاي سیگنال بخش استخراج ویژگی این روش شامل استفاده از . قلبی براساس سیگنال الکتروکاردیوگرام ثبت شده پیشنهاد شده است

- نیز توسط روش هاي نهایی ویژگی برداربندي  خوشه. باشد میآنالیز متمایزگر خطی  سرپرستیا بکاهش بعد  و روشبینی خطی مدل پیش
فازي  k-meansبندي  نتایج به دست آمده بیانگر عملکرد مناسب روش خوشه. فازي انجام شده است k-means هاي مدل مخلوط گوسی و 

را به دست  75/99بندي معادل با است که بیشترین درصد صحت خوشه RBBBو  VE ،LBBBبندي چهار بیماري آریتمی، براي دسته
  .ورده استآ

 .فازي K-means، آنالیز متمایزگر خطی، مدل مخلوط گوسی، QRS، آشکارسازي کمپلکس ECGسیگنال  :هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
هاي ، ثبت مشخصه(ECG)سیگنال الکتروکاردیوگرام 

ترین ابزارها در  الکتریکی فعالیت قلب است که از مهم
]. 1[رود  هاي قلبی به شمار می تشخیص غیرتهاجمی بیماري

هاي قلبی، به دلیل نرخ مرگ و میر باالي ناشی از بیماري
تشخیص آشکارسازي دقیق سیگنال الکتروکاردیوگرام و 

از این رو . ناپذیر خواهد بوداجتناب هاي مرتبط با آن بیماري
هاي قلبی بر مبناي سیگنال  تشخیص آریتمی

ر ها یک محوالکتروکاردیوگرام براي درمان کلینکی بیماري
  ].2[آید عمده از تحقیقات جاري به حساب می

توان  هاي قلبی وجود دارند که می انواع مختلفی از آریتمی
ها را از دیدگاه شکل سیگنال به دو دسته اصلی تقسیم  آن

. هاي غیرمورفولوژي هاي مورفولوژي و آریتمی آریتمی: نمود
هاي  هاي غیرمورفولوژي توسط برخی از ویژگی آریتمی
قابل  PQRSTهاي  قلب، مانند دامنه و موقعیت پیک سیگنال

توانند با استفاده از  ها می این مشخصه. تشخیص هستند
از طریق تحلیل تغییرات شکل هاي پردازش سیگنال  روش

) مانند فرکانس(ها  ي زمان یا سایر حوزه در حوزهسیگنال 
  ].3[استخراج شوند 
اً بر اساس هاي متداول مورفولوژي عموم روشاز طرف دیگر 

سازي، در  مدل هاي اگرچه روش. سازي سیگنال هستند مدل
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هاي مورفولوژي یک روش موفق  آشکارسازي آریتمی
شوند، اما به دلیل ماهیت ناایستاي اغلب محسوب می

الزم  تواناییهاي پزشکی، متاسفانه پارامترهاي مدل  سیگنال
به  منجراین براي دنبال نمودن این تغییرات را ندارند که 

براي . شود بندي سیگنال می گیري اشتباه در دسته تصمیم
هایی استفاده شود که  غلبه بر این مشکل، الزم است از روش

نسبت به تغییرات ناگهانی سیگنال مقاوم و دقت بیشتري در 
  ].3[ها داشته باشند آشکارسازي بیماري

هاي زیادي براي آشکارسازي و  هاي اخیر الگوریتم در سال
. پیشنهاد شده است ECGهاي  بندي سیگنال خوشه
هاي استخراج شده در این مطالعات شامل مورفولوژي  ویژگی
ECG ]4ي  ، فاصله]5[هاي قلب  ي بین ضربان ، فاصله]5و
اگرچه ]. 7[باشند  بینی خطی می و مدل پیش] R-R ]6موج 

هاي  اي در برخی از روش ها نتایج قابل مالحظه این ویژگی
اند، اما معموالً براي  داشته ECGنال بندي سیگ خوشه

]. 2[اند  موفق نبوده ECGهاي  جداسازي مناسب انواع ضربان
ور بندي مورد استفاده براي این منظ هاي کالس از تکنیک

هاي خودسازمانده  ، نگاشت]4[توان به جداسازهاي خطی  می
انتشار خطا  هاي عصبی پس  با بردار یادگیري تدریجی، شبکه

  .اشاره نمود] 2[هاي عصبی احتماالتی  بکهش و ]5و4[
در این مقاله یک روش استخراج ویژگی مناسب بر مبناي 

. پیشنهاد شده است ECGهاي مورفولوژي سیگنال  مشخصه
بینی خطی هاي اولیه از خطاي حاصل بین مدل پیشویژگی

با در نظر گرفتن . آیدسیگنال و سیگنال اصلی به دست می
ال خطاي بدست آمده داراي بعد باال و این واقعیت که سیگن

 باسرپرستی روش کاهش بعداز توزیعی شبه گوسی است، 
در جهت کاهش بعد بردار  (LDA)آنالیز متمایزگر خطی 

بندي  همچنین به منظور دسته. ویژگی استفاده خواهد شد
هاي  ها به چهار دسته آریتمی انتخاب شده، از روشسیگنال

فازي استفاده  k-meansو  (GMM)مدل مخلوط گوسی 
اي بین عملکرد  بنابراین در این مقاله مقایسه. شده است

  .شودبندي انجام  میهاي خوشه برخی از روش

در بخش : بندي شده استادامه مقاله به این صورت بخش
- معرفی شده ECGهاي  بعدي دادگان مورد نیاز از سیگنال

دي بندر بخش سوم روش استخراج ویژگی و خوشه. اند
ها مرحله به مرحله مورد بررسی قرار گرفته است، در سیگنال

شود ها بیان میها و نتایج ارزیابی روشبخش چهارم آزمایش
بندي مقاله بیان خواهد گیري و جمعو در بخش آخر نتیجه

  .شد
  سازي دادگانآماده -2

-MITهاي  مورد نیاز از مجموعه داده ECGهاي  سیگنال

BIH هاي  این مجموعه حاوي سیگنال]. 8[اند انتخاب شده
ECG هرتز  360برداري ي دو کاناله با نرخ نمونه ثبت شده

ساعت است که در اینجا فقط از  48در مدت زمان 
. استفاده خواهیم کرد) لید دو(هاي یک کانال  سیگنال

نفر با  47هاي مربوط به  دادگان این مجموعه شامل سیگنال
در این . باشدمتفاوت می هاي هاي قلبی و آریتمی بیماري

 ECGدوره تناوب از سیگنال  500مقاله به ازاي هر کالس، 
هاي بیماري در نظر گرفته شده دسته. انتخاب شده است

  : اند ازعبارت
  Arrhythmia - الف
  Ventricular Escape  (VE) -ب
 Left Bundle Branch block Beat (LBBB) -ج
  Right Bundle Branch block Beat (RBBB) -د

براي تشخیص  ECGهمانطوري که بیان شد، سیگنال 
براساس چگونگی . هاي قلبی بسیار مفید استبیماري

در  Tو  P، شکل موج QRSتغییرات عرض و شکل کمپلکس 
هاي ، پزشک قادر خواهد بود تشخیصECGهاي طول دوره

بطور مثال در ]. 9[ها بدست آورد مختلفی را براي بیماري
متوالی  Rي زمانی وقوع بین دو موج ی فاصلهآریتمی قلب

این در . تر استنسبت به حالت عملکرد عادي قلب نامنظم
حالی است که ضربان قلب انسان معموالً با ریتم منظمی 

در ]. 10[بینی نیز باشد تواند قابل پیششود که میایجاد می
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تر از سیگنال پهن QRS، شکل کمپلکس VEبیماري 
آن به صورت وارونه است  Tهمچنین موج معمولی بوده و 

، کمپلکس LBBBدر شکل موج مربوط به بیماري ]. 11[
QRS  برخالف حالت عادي شامل دو موجR  بوده و

در ]. 9[باشد تر از حالت معمول میآن پهن QRSکمپلکس 
تر از حالت عادي پهن QRSنیز کمپلکس  RBBBبیماري 

بیشتر  Rبعد از موج  بوده و دپالریزاسیون ایجاد شده در آن
- اي از سیگنالنمونه) 1(در شکل ]. 12[از حد معمول است 

  .شودهاي اشاره شده مشاهده می

0 1 2
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0

1
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Arrhytmia

m
V

0 1 2
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0

1

2
left bundle branch block

time(sec)
0 1 2

-1

0

1

2
right bundle branch block

time(sec)

m
V

0 1 2

-1

0

1

2
ventricular escape

  
مربوط به چهار دسته  ECGهاي  اي از سیگنال نمونه - 1شکل 

  .LBBBو  VE،RBBBبیماري آریتمی، 

بندي روش استخراج ویژگی و خوشه -3
  سیگنال

هاي قلبی بر يروش پیشنهاد شده براي تشخیص بیمار
 ECGبندي سیگنال، استخراج ویژگی از سیگنال مبناي قاب

. هاي به دست آمده استبندي ویژگیقاب مربوطه و خوشه
باشد، به این مفهوم که با گذاري با نرخ متغیر میروش قاب

هاي از سیگنال اصلی، نمونه QRSتشخیص هر کمپلکس 
عنوان یک قاب به ) نمونه 200در اینجا (مجاور آن کمپلکس 

براي انجام مراحل استخراج ویژگی و  ECGزمانی از سیگنال 
بلوك دیاگرام ) 2(در شکل . بندي انتخاب خواهد شدخوشه

. هاي مورد استفاده نشان داده شده است مربوط به روش
  :شود مراحل این روش به سه بخش عمده زیر تقسیم می

شامل آشکارسازي  ECGپردازش سیگنال  پیش) 1(
، تعیین قاب زمانی، سپس محاسبه مدل QRSپلکس کم

کاهش ) 2. (بینی خطی از سیگنال و تولید بردار خطا پیش
با استفاده از روش آنالیز (بعد بردار خطاي به دست آمده 

هاي کاهش بعد  بندي ویژگی خوشه) 3). (متمایزگر خطی
-kو  GMMهاي بررسی عملکرد روش(یافته از مرحله قبل 

means فازي.( 
. در ادامه جزئیات مراحل فوق بحث و بررسی خواهد شد

  
بلوك دیاگرام مراحل مربوط به روش استخراج ویژگی و  -2شکل 

  .بندي دادگانخوشه

 QRSآشکارسازي کمپلکس  -3-1

هاي  ، انتخاب نمونهQRSهدف از آشکارسازي کمپلکس 
بتوان از آنها  است که ECGمربوط به یک تناوب از سیگنال 

علت . در بخش استخراج ویژگی سیگنال استفاده نمود
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هاي این محدوده مربوط به اطالعات مناسب استفاده از نمونه
رو  از این]. 1[هاي سیگنال است آن براي تشخیص آریتمی

هاي قبل و بعد آن براي پردازش در مراحل بعدي نمونه
)  3(شکل بلوك دیاگرام این بخش در . شوندانتخاب می

الزم به ذکر است که قبل از استفاده از . نشان داده شده است
هرتز  6/0از یک فیلتر باالگذر با فرکانس قطع  ECGسیگنال 

هاي حرکتی موجود در سیگنال  به منظور حذف آرتیفکت
ECG هاي مختلف در ادامه به بررسی بخش. شود استفاده می

  . مپردازیمی QRSدیاگرام آشکارسازي کمپلکس 

  .QRSبلوك دیاگرام آشکارسازي کمپلکس  -3شکل

   گذر فیلتر میان - 1- 3-1
گذر دیجیتال در مراحل پیش استفاده از فیلترهاي میان

در جهت تضعیف نویز ورودي  ECGهاي  پردازش سیگنال
گذر فیلتر میان]. 6[یک روش معمول در این حوزه است 

گذر و یک فیلتر باالگذر  ر پایینفوق از سري شدن یک فیلت
گذر بصورت زیر  ي تفاضلی فیلتر پایین معادله. آید بدست می

  ].13[باشد می
y(nT)=2y(nT-2T)-y(nT-4T)+x(nT)-2x(nT-12T)+
x(nT-24T)

 )1( 
ي تفاضلی فیلتر باالگذر بکار رفته نیز بصورت زیر  معادله    

.است  
y(nT)=y(nT-2T)-x(nT)/32+x(nT-32T)-x(nT-34T)
+x(nT -64T)/32 )2( 

     

طع پایین پنج هرتز و گذر داراي فرکانس قاین فیلتر میان
  .فرکانس قطع باالي حدود یازده هرتز است

 گیرمشتق - 2- 3-1

فیلتر نمودن سیگنال، به منظور انجام مرحله اولیه از  پس
از سیگنال  ،QRSبدست آوردن اطالعات شیب کمپلکس 

شود که ي قبل، مشتق گرفته میبدست آمده در مرحله
  ].14[گیر بصورت زیر است  ي تفاضلی این مشتق معادله

y(nT)=(1/8T)[2x(n)+x(nT-2T)-x(nT-6T)-
2x(nT-8T)]

)3  (          

 مجذورکننده - 3- 3-1

با استفاده از بلوك  QRSپس از تعیین شیب کمپلکس 
- ي سیگنال محاسبه میگیر، توان دوي نقطه به نقطه مشتق
استفاده از این مجذورکننده به منظور بررسی ]. 6[شود 

 QRSدقیق تغییرات سیگنال در ناحیه شیب کمپلکس 
  . است

2y(nT)=[x(nT)] )4      (                                          
 گیر متحرك میانگین - 4- 3-1

گیري متحرك، بدست آوردن اطالعات  هدف از میانگین
است که به صورت زیر  Rي شکل و شیب موج  مشخصه

  ].14[شود  محاسبه می
y(nT)=
(1/N)[x(nT-(N-1)T)+x(nT-(N-2)T)+x(nT)]

)5(          
ي  ها در عرض پنجره نهتعداد نمو Nدر این رابطه 

  .گیر است میانگین
، دو مجموعه Rدر ادامه به منظور کاهش نویز در یافتن موج 

ترین مقدار آستانه در هرکدام بزرگ. شودآستانه انتخاب می
. رودي سیگنال بکار میاز دو مجموعه، براي تحلیل اولیه

گیرد که در ي کوچکتر هنگامی مورد استفاده قرار میآستانه
بنابراین . آشکار نگردد QRSي معین، کمپلکس ک فاصلهی

مورد  QRSروشی براي بازگشت به عقب و جستجوي مجدد 
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گیر ي اولیه به خروجی انتگرالي آستانهمجموعه. نیاز است
  ].6[شود اعمال می

SPKI=0.125×PEAKI+0.875×SPKI )6(                     
تخمین  SPKIپیک سیگنال و  PEAKIکه در این رابطه 
  .پیک سیگنال است

NPKI=0.125×PEAKI+0.875×NPKI )7(                    
تخمین پیک نویز  NPKIپیک نویز و  PEAKIدر این رابطه 

  .است
THRESHOLDI1=NPKI+0.25×(SPKI-NPKI) )8(       
THRESHOLDI2=0.5×THRESHOLDI1 )9              (  

. آیدي اول دو آستانه بدست میبه این ترتیب، براي مجموعه
. باشدي دوم نیز به همین صورت میط مربوط به آستانهرواب

گذر ي دوم به خروجی فیلتر میانبا این تفاوت که آستانه
در نهایت با بدست آوردن مقدار آستانه و . شوداعمال می

شود  آشکار می R، محل دقیق موج R-Rي  ي فاصله محاسبه
 100نمونه قبل و  R ،99پس از آشکارسازي موج ]. 6[

 ECGي بعد آن براي تشکیل یک تناوب از سیگنال  هنمون
آشکار شده  Rبنابراین به ازاي هر موج . شوند انتخاب می

  . آیدنمونه به دست می 200

 بینی خطی مدل پیش -3-2
بینی خطی براي تعیین  در این مرحله از یک مدل پیش

براي . هاي مورفولوژي استفاده خواهد شدمشخصات آریتمی
هاي قبلی سیگنال  خطی از نمونه این منظور یک ترکیب

ECG 7[شود  ي فعلی آن استفاده میبراي تخمین نمونه 
خطاي تخمین به دست آمده بوسیله رابطه زیر ]. 15و

  .شودتعیین می
ˆe(n)=x(n)-x(n) )10   (                                            

بینی خطی طاي تخمین مدل پیشخ e(n)در این رابطه، 
است که  ECGهایی از سیگنال بوده و متناظر با بخش

بینی شود، بنابراین سیگنال  تواند بصورت خطی پیش نمی
خطا حاوي اطالعات مربوط به تغییرات ناگهانی سیگنال 

سیگنال  x(n)همچنین در رابطه فوق . خواهد بود
بینی شده است که  سیگنال پیش x̂(n)و الکتروکاردیوگرام 

 ].7[شود محاسبه می) 11(بوسیله رابطه 
p

k=1

x̂(n)= a(k)x(n-k) )11   (                                     

ي  مرتبه pبینی خطی بوده و ضرایب مدل پیش a(k)که 
ي  بینی مرتبه در این مقاله از درجه پیش. شدبا مدل آن می

با توجه به اینکه بعد سیگنال خطاي . سه استفاده شده است
هاي یک برابر با تعداد نمونه(بدست آمده بسیار زیاد است 

معیار (، از روش آنالیز متمایزگر خطی )200تناوب یعنی 
سیگنال (به منظور کاهش بعد بردار ویژگی اولیه ) فیشر

  .استفاده خواهد شد) ه دست آمدهخطاي ب

 آنالیز متمایزگر خطیروش کاهش بعد  -3-3
، یک روش کاهش بعد خطی (LDA)آنالیز متمایزگر خطی 

 Xبا فرض اینکه بردارهاي ویژگی . با سرپرستی است
بردارهاي ویژگی مشاهده شده باشند، روش آنالیز متمایزگر 

ند اي است که بتواWخطی به دنبال یافتن ماتریس نگاشت 
در این معیار سعی بر این است . را برآورده کند فیشر معیار

هاي نگاشت یافته کم و  که واریانس درون کالسی نمونه
) 12(رابطه در ]. 16[کالسی آنها افزایش یابد  واریانس بین

) 13(رابطه . فرمول مربوط به نگاشت آورده شده است
ماتریس ) 14(رابطه ماتریس کواریانس کل درون کالسی و  

) 15(رابطه . ام را نشان می دهدkکواریانس مربوط به کالس 
بردار ) 16(ام، رابطه kبردار میانگین مربوط به کالس 

ماتریس کواریانس بین کلی را ) 17(میانگین کل و رابطه 
  . معرفی می نماید

Ty=W X )12    (                                                   

 
K

w k
k=1

S = s )13                    (                              

 
k

k n k n k
n c

S = (x -m )(x -m )
T


 )14               (            
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  )17                    (  

هاي  ، مشاهدهyدر روابط فوق، خروجی آنگونه که اشاره شد  
ماتریس  wکاهش بعد یافته از مشاهدات ورودي هستند، 

هاي هاي نمونه تعداد خوشه Kمشاهدات ورودي،  Xنگاشت، 
 mام، kي میانگین مشاهدات در خوشه kMه شده، مشاهد

ماتریس کواریانس درون کالسی  Swمیانگین کل مشاهدات، 
به منظور . ماتریس کواریانس بین کالسی است Sbو 

، به تعداد بعدهاي مورد نیاز Wي ماتریس نگاشت  محاسبه
افته، بردار ویژه متناظر با بزرگترین هاي نگاشت یبراي نمونه
1ي ماتریس مربعی مقادیر ویژه

w BS S  در . شودمحاسبه می
هاي مخالف صفر این ماتریس اینجا حداکثر تعداد مقدار ویژه

بنابراین بعد بردار ویژگی . خواهد بود )K-1مقدار(برابر سه 
  . حداکثر برار سه است نهایی به دست آمده از این روش

با استفاده از ) d=200(در اینجا بعد بردار ویژگی ورودي 
هاي در بردار ویژگی D=3و  D ،2=D=1به ابعاد  LDAروش 

  .شود نگاشت یافته کاهش داده می
 بندي مورد استفاده هاي خوشهروش-3-4

بندي بردارهاي در این بخش دو روش متفاوت براي خوشه
نهایی معرفی شده است که در ادامه  يویژگی استخراج شده

  : پردازیمها میبه معرفی آن

  Fuzzy k-meansروش  - 1- 3-4
هاي خوشه  ترین روش از متداولفازي  k-meansالگوریتم 

 k-meansبندي می باشد که توسعه فازي روش خوشه بندي 
حداقل سازي تابع از این روش  در. ]7[ محسوب می شود

  .استفاده می شودهدف زیر 

2

1 1
( )

K N
m

m Lk L k
k L

J u e i c
 

  )18    (                     

ي  درجه kuتر از یک و  یک عدد حقیقی بزرگ mکه 
جداساز فازي از . ام استkي  امین نمونه در خوشهLعضویت 

سازي تکراري تابع هدف با برخط نمودن  طریق بهینه
به صورت زیر انجام  kCو مراکز خوشه  ku عضویت

 .شود می

'

2 /( 1)

1

1

1

1
( )

( )
( )

( )

( )

kl k
L k m

L kk
N

m
kL L

L
k N

m
kL

L

u
e i c
e i c

u e i

and c

u i





















)19                     (  

شود که ماکزیمم  این الگوریتم تکرار شونده زمانی متوقف می
این روند . آستانه باشد مقدار مقدار عبارت زیر کمتر از یک

تن یک مینیمم محلی براي تابع هدف رابطه منجر به یاف
  ].7[خواهد شد ) 18(

 1max q q
Lk kL kLu u    )20 (                                

  GMMروش  - 2- 3-4
بندي داده بر اساس فرض نیز یک روش خوشه GMMروش 

در این روش . باشدهاي دادگان میتوزیع گوسی نمونه
ادیر اولیه میانگین هر خوشه، معموالً براي بدست آوردن مق

شود و سپس  استفاده می K-meansابتدا از الگوریتم 
هر نمونه  براي بدست آوردن مقدار عضویت  Eي  مرحله

ي زیر  از رابطه مقدار عضویت . شود به هر خوشه اجرا می
  ].16[آید  ت میبدس
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)21(  

شود که در آن مقادیر  اجرا می Mي  در ادامه، مرحله
)کوواریانس  k هر خوشه به صورت  )k(و میانگین  (

  ]: 16[شود زیر محاسبه می

1

1 ( )( )( )
N

new new new T
k nk n k n k

k n
z x x

N
  



   
)22(  

( )
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nk n
new n
k

nk
n

z x

z











)23   (                                

تواند تغییرات کمتر از سطح  معیار توقف الگوریتم فوق، می
  .آستانه براي بردارهاي میانگین هر خوشه در نظر گرفته شود

  ها ها و نتایج ارزیابی روش آزمایش -4
ي عملی براي ارزیابی هادر این بخش به بررسی آزمایش

- بندي سیگنال بیماريهاي پیشنهادي در جهت خوشهروش
هاي  به منظور ارزیابی الگوریتم. هاي قلبی خواهیم پرداخت

استفاده  k-foldبندي بکار رفته، از روش اعتبارسنجی  خوشه
- بخش تقسیم می kدر این روش، کل دادگان به . شده است

عنوان دادگان  هاي یک بخش بهسپس از نمونه. شود
بخش دیگر به عنوان دادگان  k-1هاي آزمایش و از نمونه

بار تکرار الگوریتم و استفاده  kبا . آموزش استفاده خواهد شد
 k-foldهاي آزمون، روش ارزیابی بخش به عنوان نمونه kاز 

ي زیر براي بدست آوردن درصد  رابطه]. 17[شود انجام می
  ].7[رود ها بکار می الگوریتم foldدقت آزمون هر 

NMAccuracy(%)=(1- ) 100
N

 )24                          (  

هاي تشخیص داده تعداد نمونه NMکه در رابطه فوق، متغیر 
هاي آزمون مورد نیز تعداد نمونه Nو  استي غلط شده

- عملکرد نهایی هر الگوریتم با میانگین. باشد میاستفاده 
بار انجام kدست آمده از  گیري مقادیر درصد دقت به
هاي این در ارزیابی kتعداد . آزمایشات به دست خواهد آمد

  .مقاله برابر با پنج در نظر گرفته شده است

طور که قبالً اشاره شد، در این مقاله اولین مرحله همان
باشد که شامل فیلتر  می QRSآشکارسازي کمپلکس 

یر متحرك و گ گیر، مجذورکننده، میانگین گذر، مشتق میان
 Rي تطبیقی و آشکارسازي موج  در نهایت تعیین یک آستانه

بینی خطی با  ي دوم استفاده از مدل پیش مرحله. است
ي سه و بدست آوردن خطاي حاصل از تخمین مدل  مرتبه

در ادامه کاهش بعد بردار خطاي بدست آمده، با . باشد می
- گیدر نهایت ویژ. انجام شده است LDAاستفاده از روش 

توسط مدل مخلوط گوسی  ،قبل مراحلهاي بدست آمده از 
(GMM)  وk-means نتایج به . شوند بندي می فازي خوشه

نشان داده ) 1(هاي فوق در جدول آمده از اعمال روشدست
  .شده است

بندي چهار کالسه با استفاده از  نتایج حاصل از خوشه -1جدول 
و روش کاهش بعد فازي  k-meansهاي مدل مخلوط گوسی و  روش
LDA ي با بعد نگاشت یافتهD.  

شود، هر مشاهده می) 1(با توجه به نتایجی که در جدول 
 (GMM)بندي مدل مخلوط گوسی هاي خوشهیک از روش

 99تایج بازشناسی باالتر از اند که ن توانستهفازي  k-meansو 
باالترین درصد  در این میان. درصد را کسب نمایند

LDA 
D=1 

LDA 
D=2 

LDA 
D=3 

  روش

15/93 53/99   15/99   GMM 

  فازي  45/99  75/99  35/98
k-means 
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ي به بعد هاي کاهش بعد یافتهبازشناسی مربوط به ویژگی
2=D بندي و روش خوشهk-means  فازي است که دقت

 براساس نتایج .را به دست آورده است 75/99بازشناسی 
یگنال با بندي س، درصد صحت حاصل از خوشه)1(جدول 

استفاده از روش مدل مخلوط گوسی در این بعد برابر با 
تک  LDAدرصد و براي اطالعات بدست آمده از  53/99

باشد و درصد می 15/93و  35/98بعدي به ترتیب برابر با 
سه بعدي به  LDAصحت براي اطالعات بدست آمده از 

  .درصد است 15/99و  45/99ترتیب برابر با 

هر مربوط به هاي ویژگیتوزیع ) 6(تا ) 4( هاي در شکل
در جهت مصورسازي توزیع ابعاد مختلف کالس بیماري براي 

ویژگیتوزیع ) 4(در شکل . نشان داده شده استها  ویژگی
نشان داده شده  D=1ي کاهش یافتهبعد  مربوط به هاي
  . است
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هاي بدست آمده بندي ویژگیي حاصل از خوشهنتیجه -4شکل 

  .D=1ي لیز متمایزگر خطی با بعد نگاشت یافتهاز روش آنا

بعد  مربوط به هايویژگیتوزیع ) 5(شکل  همچنین در
  . نشان داده شده است D=2ي کاهش یافته
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هاي بدست آمده بندي ویژگیي حاصل از خوشهنتیجه - 5شکل 

  .D=2ي از روش آنالیز متمایزگر خطی با بعد نگاشت یافته

نیز در  D=3ي کاهش یافتهبعد  به مربوط هايویژگیتوزیع 
  . نشان داده شده است) 6(شکل 
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هاي بدست آمده بندي ویژگیي حاصل از خوشهنتیجه - 6شکل 

  .D=3ي از روش آنالیز متمایزگر خطی با بعد نگاشت یافته

شود، مشاهده می) 6(تا ) 4(هاي همان طور که در شکل
با توجه به  يو کالس بند بنديخوشههاي  استفاده از روش

تواند بسیار موفقیت  هاي مربوط به هرکالس می توزیع ویژگی
آنالیز (بنابراین روش کاهش بعد مورد استفاده  .آمیز باشد

توانسته است به خوبی محتواي و ساختار ) متمایزگر خطی
البته در این میان نیز . اصلی دادگان را بروز و نمایش دهد

ردار ویژگی اولیه بر مبناي بایستی تاثیر روش مناسب تولید ب
سیگنال خطاي مدل پیش بینی خطی را نیز در نظر گرفت 
که توانسته است اطالعات بسیار مطلوبی را از سیگنال 

  .  الکتروکاردیوگرام استخراج نماید
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  گیري نتیجه -5
- بندي سیگنالدر این مقاله یک روش کارآمد براي خوشه

. سی قرار گرفتهاي مختلف مورد برربا بیماري ECGهاي 
محل در ابتدا ، هاي پیشنهاد شدهاعمال روش به منظور

با استفاده از آشکارسازي  ECGهاي سیگنال Rدقیق موج 
سیگنال استفاده بندي قسمتبراي ، تعیین و QRSکمپلکس 

روش  وبینی خطی مدل پیشخطاي سپس از . ه استشد
LDA  شده براي تولید بردار ویژگی از هر قسمت بهره گرفته
بندي چهار خروجی حاصل از این روش براي خوشه. است

  . ه استبکار رفتهاي قلبی  آریتمیکالسه 

، بهترین درصد صحت براي نتایج به دست آمدهبر اساس 
دو بعدي با استفاده از روش  نگاشتاطالعات بدست آمده از 

حاصل  درصد 53/99فازي برابر با  k-meansبندي خوشه
گردد که ه این نتایج مشاهده میبا توجه ب. شده است

به منظور کاهش بعد براي  LDA نگاشت استفاده از روش
دهد و بندي، اطالعات خوبی در اختیار ما قرار میخوشه

- فازي روش خوبی براي خوشه k-meansبندي روش خوشه
  .بندي دادگان است
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