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تشخیص بیماري صرع جزئی از روي  جهت W-LSSVM براي انتخاب تکاملی مدل
   تغییرات الکتروکاردیوگرام

 4، هادي قاسمی فرد3توتونچی ، محمدرضا اکبرزاده2یسعید راحتی قوچان  ،1متینه زوار

  ایران ،قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی گروه کامپیوتر، 1

 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی 4 دانشگاه  فردوسی مشهد، ،دانشیار گروه برق 3می مشهد، استادیار گروه برق، دانشگاه آزاد اسال 2

  :رایا نامه
M.zavar@gmail.com 

  چکیده 
یگنالهاي صرعی و بندي س بیماران صرع جزئی، به تشخیص و طبقهتروکاردیوگرام هاي الکاین پژوهش با استفاده از سیگنال  

هاي ورودي  ، دادهسازي در فرایند آشکاراست و  فرکانسی -هاي غیرخطی و زمانویژگیخراج شده شامل ویژگیهاي است. استنرمال پرداخته
در سالهاي  )SVM(ماشین بردار پشتیبان .شوندبندي میدسته LSSVM (GA_WLSSVM) ترکیب الگوریتم ژنتیک و با استفاده از 

... ها و آن مانند کند بودن در آموزش داده نقاط ضعفا شناخته شده است که هبندي دادهدستهي اري قدرتمند در زمینهاخیر به عنوان ابز
 LSSVMي آن یعنی یافتهاز ساخت، SVMاین روش به جاي استفاده از  در. برطرف شده است  GA_WLSSVMزیادي در روش  تا حد

هاي بهینه، تا ویژگی تیک استفاده شدهی الگوریتم ژناز روش تکامل استفاده شده است، همچنین )WLSSVM(همراه هسته ویولتبه
پارامترها،  ناسبم داشتن ترکیببا در اختیار  درستی انتخاب شوند؛ زیرا، بهW_LSSVMي کنندهبنديبراي دسته، هسته پارامتر مصالحه

بندي دن این روش در دستهگر مؤثر بوها بیانسازينتایج شبیه. یابدافزایش  بنديتا صحت دسته دکرمدلی مناسب را انتخاب توان می
  .درصد بدست آمده است 93.75کنندگی  که در بهترین حالت، میزان تفکیک طوري باشد، بهمی ي صرعیمجموعه داده

   ماشین بردار پشتیبان -، ویولتضرایب ویولتسیگنال صرعی،  ژنتیک،الکتروکاردیوگرام، الگوریتم :هاي کلیدي واژه
  
  مقدمه -1

مانند حمالت  معموالً ،1حمالت صرع جزئیدر 
عالئم .  ندارندوجود  Tonic-Clonicعمومی نمودهاي 

حمالت صرع جزئی ممکن است در زمان عدم دسترسی 
ثبت هد، ضمن اینکه بیمار به پزشک رخ د

                                                        
1Partial Epilepsy Seizures  

 به صورت همراه بیمار) EEG( الکتروانسفالوگرافی
)Holter (پذیر نیست و با توجه به اثبات امکان

از وقوع ) ECG(تروکاردیوگرامتأثیرپذیري سیگنال الک
جا به تشخیص رخداد حمالت صرع صرع جزئی، در این

هاي بنابراین داده .]5-2[.پردازیممی ECGتوسط جزئی 
هاي الکتروکاردیوگرام بیماران صرعی ورودي، سیگنال

 .هستند
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در سالهاي اخیر به ) SVM(ماشین بردار پشتیبان       
بندي ي پردازش و دستهعنوان ابزاري قدرتمند در زمینه

، کند بودن این SVMنقاط ضعف . ها شناخته شده استداده
- بندي نامطلوب ها و صحت دستهآموزش داده الگوریتم در
و پارامترهاي هسته، نامناسب  1، هستهکه ویژگیدر صورتی

براي رفع نقطه ضعف کند بودن آن، در . است - انتخاب شوند
ئه شد که با ایجاد تغییر در ارا LS_SVMنسخه  1999سال 

در این . ، زمان اجرا را کاهش دادSVMساختار الگوریتم 
به عنوان هسته در الگوریتم  ویولتپژوهش نیز به استفاده از 

LS_SVM از سوي دیگر انتخاب . توجه ویژه شده است
- یکی از مباحث پیچیده می SVMپارامترهاي مورد نیاز در 

از روش تکاملی  SVMف براي رفع این نقطه ضع. باشد
هاي بهینه، الگوریتم ژنتیک استفاده شده است تا ویژگی

ي مناسب و پارامتر مصالحه براي هسته و پارامتر هسته
 ویولتبا هسته  LS_SVMي کنندهبنديدسته

)W_LSSVM(الگوریتم ژنتیک، . درستی انتخاب شوند، به
ها، مدلی هاي متفاوت از پارامتربا در اختیار گذاشتن ترکیب

بندي را افزایش کند که صحت دستهمناسب را انتخاب می
 براي نشان دادن کارایی مدل پیشنهادي .دهدمی

)GA_W_LSSVM(مجموعه دادهبر روي بندي را ،  دسته 
 ]1[. ایمکار بردهبه) ECG(صرعی

   

  هاتحلیل داده   -2
هاي برگرفته از پایگاه داده در این پژوهش از داده         

MIT-BIH هاي گرفته شده از سیگنال. استفاده شده است
MIT  شامل دو نوع سیگنالECG )نرمال و صرع جزئی (

پس از  2ها شامل نوسانات ضربان قلباین داده. باشدمی
حمله صرعی را در یک گروه ناهمگن از بیماران مبتال به 

  .نماید صرع پارشیال را گزارش می

                                                        
1 kernel 
2 Heart rate 

بیمار  5از  ECGو  EEGمان ز مها شامل ثبت ه داده         
ساله و بدون  48-31بیماران در محدوده سنی . زن می باشد

هاي جزئی با و یا بدون تشنج  بیماري قلبی و داراي حمله
صورت  به ECGسیگنال . باشند عمومی ثانویه از تمپورال می

. ثبت شده است HZ200برداري  تک لید و با فرکانس نمونه
لیستی از نوع و زمان (ضربان قلب  همچنین یک فایل تفسیر

ها، با استفاده از نرم افزار آنالیز آریتمی) وقوع هر ضربان قلب
صورت  اي به نوسانات پس حمله .ها بدست آمده استاز داده

بالفاصله ) HZ0.1-0.01(با فرکانس پایین  ،گذرا اما واضح
بیمار مشخص  5حمله ثبت شده از  11حمله از  5پس از 

ثباتی اعصاب خودکار  این نوسانات ممکن است بی. شده است
باید توجه داشت که تمامی اپوکهاي . را مشخص نماید

. شوندثانیه انتخاب می 5هاي صرعی با طول صرعی از بازه
تعداد کل ) باشدبیت قلبی می 4معادل  باًثانیه تقری 5هر (

% 50سیگنال بوده است که  160سیگنالهاي انتخابی برابر 
آن % 50ط به سیگنالهاي فاقد حمالت صرعی و آن مربو

طول بازه طوري انتخاب گردیده . باشند مربوط به صرعی می
  . که شرایط شبه ایستا حفظ گردد

  
  هااستخراج ویژگی -3 

بنـدي، یـافتن   یکـی از مهمتـرین مراحـل هـر مسـأله دسـته      
هـاي  ویژگیهایی است کـه بتـوان براسـاس آنهـا بـین دسـته      

هـا بـراي آنـالیز    یکی از بهترین روش. شدمختلف تمایز قائل 
اسـتفاده از  ...) هـاي قلبـی، مغـزي و    سـیگنال (ها بیوسیگنال

باشد، بنابراین در این تحقیق از چندین تـابع   آنالیز ویولت می
 ].6[ایـم مادر ویولت براي اسـتخراج ویژگـی اسـتفاده نمـوده    

ها نیـز  هاي غیرخطی سیگنالبراي استخراج ویژگی همچنین
  ]9.[آنتروپی ویولت و نماهاي لیاپانوف استفاده شده استاز 

  تبدیل ویولت -2-1
هاي مالتی رزولوشن از تبـدیل ویولـت   جهت انجام تحلیل   
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 -تبــدیل ویولــت یــک بازنمــایی زمــان  .شــود اســتفاده مــی
یـک وضـوح بهینـه از    کند که  فرکانسی از  سیگنال  ارائه می

ــی  ــه م ــان و فرکــانس ارائ ــد و ســیگنال در دو حــوزه زم ده
ایسـتا  غیرایسـتا و یـا شـبه   همچنین براي تحلیل سیگنالهاي 

تـوان بـه صـورت کانولوشـن      این تبدیل را مـی  .مناسب است
ــیگنال   ــت  x(t)سـ ــابع ویولـ ,و تـ ( )a b t  ــایش داد  نمـ

,که ( )a b t       نسخه انتقـال و تغییـر مقیـاس یافتـه ویولـت
)مادر )t   :باشد می  

)1                      (  1/ 2
, ( )a b

t bt a
a

     
   

بــه ترتیــب پارامترهــاي مقیــاس و انتقــال   b و a کــه در آن
تبدیل ویولـت، سـیگنال را بـه مقیاسـهاي مختلـف      . هستند

که مقـدار آن در جـایی از مقیـاس و    کند به طوري تجزیه می
بع ویولت و سیگنال موجود زمان که بیشترین شباهت بین تا

توانـد یـک سـیگنال را بـه      می DWT.شود است ماکزیمم می
باندهاي فرکانسی متعددي تجزیه سازد، به این صـورت کـه   
هــر مرحلــه از تجزیــه شــامل دو بخــش تقریــب و جزئیــات  

توان بـه   این عمل تجزیه به باندهاي فرکانسی را می. باشد می
االگذر و پـایین گـذر   صورت گذراندن سیگنال از فیلترهاي ب

  .متناسب با یکدیگر در حوزه زمان دانست

  ضرایب ویولت  : استخراج ویژگی -3-2
سیگنال، باید تعداد مراحل تجزیـه را  یک ي براي تجزیه      

تعـداد ایـن    یـک روش عمـومی اینسـت کـه     .تعیین نمـاییم 
با . اي محتواي فرکانسی سیگنال انتخاب گردندمراحل بر مبن

برداري و پهناي باند سیگنالهاي ثبـت  کانس نمونهتوجه به فر
سـطح تجزیـه    4شده، تعداد مراحل تجزیه براي این تحقیق،

(d1-d4) و یک تقریب نهایی،(A4)  شـود  در نظر گرفتـه مـی. 
ـ   حال که تعداد سطوح تعیین شدند، باید ت جهـت  نـوع ویول

یـک روش متـداول، مشـاهده     .انجام آنالیز را انتخـاب کنـیم  
ولت پایه بـر روي سـیگنال و یـا شـباهت شـکل      نتیجه هر وی

مـثالً اینکـه از میـان    . باشـد  ظاهري آن ویولت با سیگنال می
توانـد   کـدامیک مـی   1ویولت هار و ویولتهاي خانواده دابشـیز 

. تغییرات سیگنال الکتروکاردیوگرام را بهتر آشکارسازي کنـد 
بـراي اسـتخراج    ویولـت مـادر    تـابع  4در این تحقیق مـا از  

 db10 و db4 تـابع  2 کـه  ایم، سیگنال استفاده نموده ویژگی
و  sym2 تـابع دیگـر    2 مربوط به خانواده دابشـیز هسـتند و  

sym8 تابع مـادر   ضمناً. باشندمی 2مربوط به خانواده سیملت
هاي بنابراین ویژگی .ي تابع دابشیز استبهبود یافته سیملت 

 4و در ع مـادر ذکـر شـده اسـتخراج     تاب 4سیگنال را توسط 
 جهـت کـاهش بـردار   . ماتریس ویژگی جداگانه ایجاد نمودیم

ویژگی اسـتخراج شـده از متغیرهـاي آمـاري بـراي ضـرایب       
  :]7،8[شود  ت استفاده میویول

  ماکزیمم ضرایب ویولت براي هر سطح تجزیه  -
  مینیمم ضرایب ویولت براي هر سطح تجزیه  -
  میانگین ضرایب ویولت براي هر سطح تجزیه  -
  انحراف استاندارد ضرایب ویولت براي هر سطح تجزیه  -

 مقدار آماري اعمال 4بنابراین برروي هر سطح تجزیه 
   1شکل. ویژگی استخراج شده است 20 گردد که مجموعاً می

  .دهندموارد ذکر شده را نشان می

  
  )الف(

                                                        
1 Daubechies 
2 symlets 
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  )ب(

  سیگنال) ب( A4سیگنال ) الف(مقدار آماري ضرایب ویولت  4:  1شکل
D1 که از تابع مادرSYM8 گرفته شده است  

 غیرخطی: استخراج ویژگی -2-2
توان به عنوان معیاري جهت می 1نماي لیاپانوف از        
در  .و وجود آن در یک پدیده بهره جست گیري آشوباندازه
هاي دیدهپبرخالف  درست ،گونهیا آشوب هاي کیاتیکپدیده

به . است اره مثبتها هموواگرایی تراژکتوريغیر کیاتیک 
کننده در کردن ویژگی و خصوصیات جذبمنظور مشخص

هاي کیاتیک عمدتاً از هر پدیده و بستر جذب در پدیده
   :گردداستفاده می)  )2(رابطه ( میانگین 

)2(  



N

i
ixN 1
)(1


  

)(در این رابطه  ix  بیانگر وابستگی  به مقدارix  که به
 بنابراین. باشدعنوان مقدار اولیه در نظر گرفته شده است می

یکی از شروط اساسی وجود رفتار کیاتیک در یک پدیده، 
در نقاطی که سري زمانی در . باشدمی مثبت بودن مقدار 
- منفی می و مقدار است یودیک پر ،نقطه شروع رفتار

استخراج پس از . گردد رفتار به کلی پریودیک خواهد گردید
ویژگی  4نماهاي لیاپانوف  ویژگی غیرخطی سیگنال توسط

 انتخاب آماري مینیمم، ماکزیمم، انحراف معیار آن
 ]8[.گردید

                                                        
1 Lyapunov Exponent 

میزان   تواندمی ي است کهیگرامکان دآنتروپی ویولت         
که در سري  قاعدگی سیگنال را آشکار نمایدیدگی و بیپیچ

هاي هاي منظم داراي مقدار کم و در سري زمانیزمانی
آنتروپی ویولتهاي . باشدنامنظم داراي مقدار بیشتري می

هاي براي آشکارسازي ویژگیمختلفی که در این پژوهش 
ن، آنتروپی شانو: استفاده گردید شاملغیرخطی سیگنال 

، آنتروپی آستانه Log energyآنتروپی  ،normآنتروپی 
)Threshold(  و آنتروپیSURE بنابراین مجموعاً    .هستند
 .ویژگی غیرخطی به ماتریس ویژگی اضافه گردید  9
  
  هابندي کنندهدسته -4

  ماشین بردار پشتیبان -4-1
موازي  2یافتن دو ابر صفحه SVMهدف اصلی در 

رین فاصله نسبت به یکدیگرند و باید است که داراي بیشت
بین این دو صفحه کمترین تعداد نمونه آموزشی قرار گیرد 

مجموعه ابر . گویند که به این فاصله اصطالحاً حاشیه می
هاي موازي و حاشیه تعیین شده بین آنها مرز تصمیم صفحه

  ]10[.دهد گیري جهت تفکیک بین دو دسته را می
 خطی: دو صورت تفکیک شوند به توانندداده می SVMر د

هاي جداپذیر به صورت خطی تابع براي داده. و  غیر خطی
 :شود کنندگی به شکل زیر نمایش داده میتفکیک

)2                       (  

که عالمت مثبت تعلق به دسته اول و عالمت منفی تعلق به 
موزشی هاي آبردار نمونه  xدهد، دسته دوم را نمایش می

بایاس آن  bبردار متعامد با ابر صفحه و  w، )ویژگیها(
گیري و مبداء باشد که فاصله بین ابر صفحه تصمیم می

                                                        
2 Optimal Hyper plane 
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هاي در جداسازي داده. دهد فضاي ویژگی را نمایش می
ها به غیرخطی جدا ناپذیر، ویژگی اصلی آنها انتقال داده

به  ها در آن فضاباشد که داده فضایی با ابعاد بیشتر می
این . پذیري را داشته باشندصورت خطی بیشترین تفکیک

گیرد که از امتیازات  صورت می هستهعمل بر مبناي توابع 
  .منحصر به فرد این طبقه بندي کننده است

حل یک مساله  ها  SVMهدف اصلی در فاز آموزشی    
کردن حاشیه در عین سازي است جهت ماکزیمومبهینه

هاي آموزشی قرار گرفته درون ونهمینیموم کردن تعداد نم
گیري تابع تصمیم هستهدر صورت استفاده از توابع . حاشیه

 :گردد به شکل زیر تبدیل می هستهبر پایه   SVMیک 

)3          ( 

 Nابعاد ویژگیها،   که در آن
هاي    آموزشی    مربوط    به   دو    دسته، تعداد    نمونه

- ضرایبی که از حل مسأله بهینه

هاي آموزشی تعداد نمونه SNآیند و  سازي به دست می
- باشند و دقیقاً روي ابرصفحه است که داراي ضریب صفر می

ها اصطالحاً بردارهاي اند، به این نمونهها قرار گرفته
هاي شوند که مهمترین داده گفته می) SV(پشتیبان

ها به تنهایی براي تعریف  SVکه آموزشی هستند چرا 
از معروفترین و . کنند پذیري کفایت میحاشیه تفکیک

شوند  به کاربرده می ها  SVMهایی که درهستهمتداولترین 
خطی،کرنل  هسته: نمونه را نام برد که عبارتند از 4توان  می

هر . سیگموئید هستهگوسی و  RBF هستهاي، چندجمله
به مسأله تفکیک پذیري مورد نظر ها بسته هستهیک از این 

توانند نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشته باشند که  می
 ]11.[ها تعیین کردبایست آنها را در آزمایش بر روي داده می

  1حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان -4-2
در نسخه حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان به            

از مجموعه معادالت خطی جاي حل معادله درجه دوم، 
کالسیک اکثر مقادیر پشتیبان،  SVMدر . شوداستفاده می
مقادیر غیر صفر به بردارهاي پشتیبان وابسته (صفر هستند

، مقادیر پشتیبان متناسب با LSSVM، در )هستند
  .خطاهاست

  :به صورت زیر است LSSVMفرمول 

 )4(  
  

  :که باید شرط زیر برقرار باشد

)5(   
  

  :داریم) 6(و معادالت الگرانژ را در معادله

)6(  

توانند مثبت یا منفی که می(ضرایب الگرانژ هستند  
با تعداد خطاهاي موجود در  مقدارهاي پشتیبان باشند و 

  .نقاط داده، متناسب است
اسباتی پایین و به با هزینه مح LS_SVMبنابراین         

نویسی حلی در مسائل برنامهدور از مشکل مینیمم محلی، راه
ي که ورژن بهبود یافته- LS-SVMبنابراین  .محدب است

SVM با حل یک مجموعه از معادالت  - گرددمحسوب می
بندي شود و این نوع فرمولمساوي خطی آموزش داده می
 LS_SVMجه درنتی. کندمسأله را تا حد زیادي ساده می

  ]12[    .مشکل زمانبر بودن آموزش را مرتفع کرده است
 
  LS_SVMو  ویولتترکیب  -4-3

                                                        
1 LS_SVM 
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قدرت آن براي تعریف  SVMمهمترین مزیت     
براي نگاشت کردن  SVMهاي غیرخطی است، سیستم

از  )فضاي ویژگی(ها از فضاي ورودي به فضاي باالتر داده
غیرخطی به صورت هاي کند که دادهها استفاده میکرنل

ها هستهامروزه انواع زیادي از  .خطی قابل تفکیک باشند
گیرند و مورد استفاده قرار می... و  RBF مانند گوسین،
ي دهی خوبی دارد اما این توابع هسته پایهقابلیت تعمیم

هر تابعی اگر در شرط  .متعامد کامل از فضاي ویژگی نیستند
Mercer تابع کرنل مورد تواند به عنوان صدق کند، می

نیز  "توابع مادر ویولت"این شرط براي  استفاده قرارگیرد که
توانند به عنوان تابع برقرار است بنابراین توابع ویولت هم می

تابع ویولت با قابلیت چند  در نتیجه. کرنل استفاده شوند
ع تابع این نو. شودرزولوشنی به عنوان کرنل استفاده می

  . کندسازي میکرنل، تقریباً هر نوع تابعی را شبیه
هاي مؤلفه cو  aیک تابع مادر باشد و   اگر: 1تئوري

گاه ضرب آن. RNعضو  ΄xو  xانتقال و اتساع باشند و 
  ]13[:نویسیمهاي ویولت را اینطور  میاي کرنلنقطه

 
)7(  

 
 

ر این مقاله، تابع مادر توابع کرنل ویولت استفاده شده د
  .هستند 2و کاله مکزیکی 1مورله

  :تابع مادر مورله به صورت زیر است
 

)8(   
  

و فرمول ویولت مادر کاله مکزیکی نیز به شرح زیر خواهد 
  :بود

  

)9(   
  

 ]14.[جایگزین کنیم 7که توابع مادر را در رابطه 

                                                        
1 Morlet 
2 Mexican Hat 

- دستهویولت در  هستهدر این پژوهش براي اولین بار از      
آن را به استفاده شده که  LS_SVMکننده بندي

باالتر تبدیل بندي الگوریتمی توانمندتر و با صحت دسته
 . کرده است

  

  توسط الگوریتم ژنتیک  انتخاب مدل  -5
که  حلبا مجموعه اي از راه 3الگوریتم ژنتیک

رشته کند، در واقع کروموزوم ها هستند، شروع می
کننده از اعداد صحیح است و مشخص ايآرایه ، )کروموزوم(

له مورد نظر ئسازي مسهاي بهینهمجموعه متغیر
جمعیت را تشکیل می دهند و از آنها  کروموزومها یک.است

هر کدام از . شودراي تشکیل جمعیت جدید استفاده میب
یک و  نامندمیکروموزومهاي این جمعیت جدید را فرزند  

یت را یک تولید یا نسل دوره از زاد و ولد اعضاء یک جمع
اینست که جمعیت جدید بهتر  GAهدف اصلی  .گویندمی

فرزند جدید با توجه به تابع شایستگی  . از نسل قبل باشد
انتخاب می شود، کروموزومهایی که مقدار شایستگی آنها  

  ]15[ .مناسبتر باشد شانس بیشتري براي تولید دوباره دارند
 W_LSSVMي کنندهبندي، براي دستهGAبا استفاده از 

را تا حد زیادي باال  آنمدلی انتخاب شده است که کارایی 
، نوع هسته بهینه، پارامتر GAاین مدل با استفاده از . بردمی

هاي از بین ویژگی(تابع هسته ویولت، مناسبترین ویژگی 
را انتخاب  بندي کنندهدر دستهمصالحه ،  و پارامتر )ذکرشده

را به انتخاب مدل  استفاده شده دربیت  9، 1جدول. کندمی
  :تفکیک بیان کرده است

  ساختار کروموزوم: 1جدول
براي  ωپارامتر

 هسته مارلت
ــاب  انتخــ

 هسته
ــارامتر  پـــ

 مصالحه
تابع مـادر  

 ویولت
انتخـــاب  

 ویژگی
9  8  7  6  5  4  3  2  1  
0  0  0  0 0  0  0  0  0 

                                                        
3 Genetic Algoritm(GA) 
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تشـکیل شـده   ) ژن(بیـت   9یک کرومـوزوم از  به این ترتیب 
 یکــی از دو مجموعــه ویژگــیانتخــاب ن اول بــراي ژ اســت ،

بـراي   3و 2ژن  ،رودبه کـار مـی   فرکانسی -غیرخطی و زمان
در صورتی که ضـرایب ویولـت بـه    ( تابع مادر ویولت انتخاب

مقـدار   انتخـاب  براي  5و 4ژن ، )عنوان ویژگی انتخاب شوند
 براي انتخاب نـوع تـابع هسـته    7و6ژن ، )C(مصالحهپارامتر 

ــا  RBF، مارلـــت ویولـــت ،اله مکزیکـــیویولـــت کـــ( و یـ
Polynomial ( ــارامتر     9و 8و ژن ــدار پ ــاب مق ــراي انتخ ب

  ]1[. مربوط به هسته مارلت، است

  انتخاب مدل مقادیر  کروموزوم براي: 2جدول
تابع  انتخاب ویژگی

مادر 
 ویولت

پارامتر 
C 

انتخاب 
 هسته

براي  ωپارامتر
 هسته مارلت

 تبی 2  بیت 2  بیت 2  بیت2  بیت1

    ویژگی 20 انتخاب  :0
 فرکانسی زمان

00 :
db4 

00:  
 0.1 

00: 
Mexican 

Hat 

00:  
1 

ویژگی  9انتخاب : 1
 خطیغیر

01 :
db10 

01:  
100 

01: 
Marlet 

01:  
5 

- 10 :
sym2 

10:  
10000 

10: RBF 10:  
15 

- 11 :
sym8 

11:  
1000000 

11:poly 11:  
20 

 
الگوریتم ، 2توجه به ساختار ذکر شده در جدول با     

ژنتیک در انتخاب ویژگی بهتر، پارامتر مصالحه و هسته 
براي  GAزمانیکه از بنابراین . کندمناسبتر به ما کمک می

هاي ترکیب GAبه دلیل اینکه ( انتخاب مدل استفاده کنیم
بندي دقت دسته) دهدگوناگونی از پارامترها را ارائه می

ترکیب یم که دهنشان مینتایج  در بخش. یابدمیبهبود 
GA  وW_LSSVM  توانسته است روشی دقیقتر، داراي

  . بیشتر و سریعتر را به وجود آورد 1تنومندي
  

                                                        
1 robustness 

  نتایج تجربی -6
مستلزم  SVMکنندگی در افزایش قدرت تفکیک        

و پارامترهاي  هستهبع هاي بهینه،  انتخاب تاانتخاب ویژگی
در  GAنقش بارزتر شدن  برايدرنتیجه،  .مناسب است

 روشاینکه نتایج قبل از   ،SVM انتخاب مدل مناسب
ها را به پیشنهادي را بررسی کنیم، ابتدا ماتریس ویژگی

ابعاد . دهیممی LSSVMو  SVM هايکنندهبنديدسته
است که به طور جداگانه به  160×29 ماتریس ویژگی 4

- ها به  دادهکل داده% 70. شوندبندي کننده داده میدسته
ها به تست اختصاص داده شده کل داده% 30آموزش و  هاي
و با مختلف  این مجموعه را با چند کرنل بنابراین .است

بررسی فرکانسی و غیرخطی مختلف -هاي زمانویژگی
بهترین صحت ، کنیدمشاهده می 3آنچه در جدول .ایممودهن

، هاهستهبا  LSSVMو  SVM يدسته بندي کننده
  .اي متفاوت استهو ویژگی پارامترها

 LSSVMو  SVM کنندهبنديدستهنتایج : 3جدول
-صحت دسته

 کننده بندي
LSSVM 
روي داده 

  (%)تست

-صحت دسته
 کننده بندي

SVM  روي
  (%)داده تست

 
پارامتر 

همصالح  تابع کرنل نوع ویژگی 

86.25 86.87 10000  nonlinear Rbf 

84.37 81.25 100000 Db4 Poly 

71.87  72.5 1000  nonlinear Bspline 

91.25 89.37 100 Db10 Marlet 

90.62 88.75 100 Sym8 Mexican 
Hat 

  
  SVM يکنندهبنديدسته دهد کهنشان می 3جدولنتایج 

 )W_LSSVM(هاي ویولتیهستهبه همراه  LSSVMو 
بندي با در صحت دستهضمناً  .اندنتایج بهتري را تولید کرده

SVM وLSSVM شود، در واقع حس نمی تفاوت چندانی



  

چهارمین کنفرانس سالمت الکترونیک و 
  در پزشکی ایران ICTکاربردهاي 

  
28- 29  

  1389 بهمن
17 – 18  

Jan 2011  
  

 

4th Iranian Conference on eHealth and ICT Application in Medical Sciences 
  

 
241 

زمان آموزش  LSSVMو  SVMتفاوت حائز اهمیت بین 
به این موضوع  گیريهاست که در قسمت بحث و نتیجهداده

  .خواهیم پرداخت
حال که نتایج انتخاب پارامتر را به روش دستی        

و  هستهخواهیم ویژگی، مشاهده کردید، اکنون می
 GAبندي کننده را توسط پارامترهاي مورد نیاز براي دسته

هاي تست انتخاب نماییم که با این روش به طور قطع، داده
 5در بخش  . ایمبندي کردهرا با صحت بیشتري دسته

با  مورد بررسی قرار گرفتند که GAساختار کروموزمهاي 
براي هر یک از ) تابع ارزیاب کارایی(توجه به تابع شایستگی

یک مقدار شایستگی هاي موجود در جمعیت، کروموزوم
بندي کننده شود که معادل درصد صحت دستهمحاسبه می

بندي کننده به صورت زیر محاسبه مقدار صحت دسته .است
 :شودمی

 

       تابع ارزیاب کارایی =   
  

نسل تعریف  3در نهایت، بیشترین مقدار شایستگی در طول 
هترین مقدار ب در نتیجه. شده، بهترین جواب خواهد بود

 LS_SVMو  SVMبهترین مدل را براي ، شایستگی
 .کنندگی بهتري دارندکند که قابلیت تفکیکمشخص می

کروموزوم را براي  20) بنديت دستهصح(شایستگی  2شکل
- دسته صحت با توجه به این نمودار. دهدنسل نشان می 3

  .نسل بهبود یافته است 3بندي در طی 

 
نشان  4، در جدولGAنتایج حاصل از انتخاب مدل توسط 

به  GAپارامترهاي انتخاب شده توسط . داده شده است
- داده شده که صحت دسته LSSVMي کنندهبنديدسته

   .قابل مشاهده است 4بندي نیز در جدول

  براي انتخاب مدل GAاستفاده از : 4جدول

-صحت دسته
 بندي کننده

LSSVM(%) 

پارامتر
ω  

انتخاب 
 کرنل

پارامتر 
 مصالحه

تابع 
 ویولت

انتخاب 
 ویژگی

89.37 - RBF 100,000 Sym2 Wavelet 

92.5 - Mexican 
hat 

1000 Db10 Wavelet 

93.75 20 marlet 100 Sym8 Wavelet 

87.5 - poly 10000 - Nonlinear 

  
  بحث و نتیجه گیري -7

گنال  سی از صرع پارشیال،در این تحقیق براي آشکارسازي 
و با توجه به  ه استالکتروکاردیوگرام بیماران استفاده شد

توان به این مهم اشاره کرد که نتایج بدست آمده می
، اثرات آشکاري )دشارژهاي صرعی(تغییرات سیستم اعصاب 

دالیل نوروآناتومیک  .را بر سیستم قلب و عروق دارد
نمود که از جمله وجود توان ذکر آشکاري، بر این مدعا می

هاي آغازگر حمالت الکتریکی ارتباطات نورونی بین کانون
این که . باشدتشنج زا و مراکز کنترل کننده ضربان قلب می

  
 نسل 3شایستگی براي نمودار تابع :  2شکل
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هاي الکتریکی قبل از بروز بعضی حمالت و آغاز بروز تخلیه
افتد نیز اتفاق می (Aura)غیر طبیعی در مغز پدیده آورا

قبل از بروز رفتارهاي  ECGتغییرات تواند دلیلی بر بروز می
 . تشنجی دانست

اما آنچه در این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته است، بهبود 
SVM  هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ تسریع آموزش

تاحدودي  SVMبه جاي  LSSVMاستفاده از . هاستداده
حل ) با حل مسأله خطی(مشکل کندي سرعت آموزش را 

 SVMتواند جایگزین مناسبی براي ابراین مینموده است، بن
ي کنندهبنديدر دسته ویولتهمچنین وجود هسته . باشد

LSSVMکنندگی را بهبود بخشیده است، دقت تفکیک .
ضمناً در این تحقیق براي اولین بار از ویولت به عنوان هسته 

- بنديدستهدر واقع  .ایماستفاده نموده LSSVMبراي 
 هاي غیرخطی رادادهیک هسته قدرتمند،  کننده، با داشتن

ویولت  يبه دلیل اینکه هسته. کندبهتر تفکیک می
ها سریعتر هستهباشد، بنابراین نسبت به دیگر ارتوگونال می

و همچنین قدرت تفکیک بهتري را براي  بیندآموزش می
LSSVM آوردبه وجود می.   

کی دیگر از ، در راستاي رفع یتحقیقاین در دوم  مرحله      
اي براي ایده SVMدر واقع . باشدمی SVMنقاط ضعف 

مورد نیاز خود ندارد و با توجه به اینکه  انتخاب پارامترهاي
الگوریتم ژنتیک، یک روش تصادفی براي یافتن ماکزیمم 

توان از این روش  براي انتخاب مدل مناسب سراسریست، می
نتایج  5ل در جدو .کننده استفاده کردبنديبراي دسته

  .اندها به اختصار بیان شدهروش
  هامقایسه  روش: 5جدول

-صحت دسته نوع ویژگی بندي کننده دسته
 (%)کنندهبندي

SVM Db10 89.37 

LSSVM Db10 91.25 

GA , SVM nonlinear 92.5 

GA , LSSVM Sym8 93.75 

  
 LSSVMکه از زمانیبیانگر این مطلب است که  3شکل

کنیم، ي نرمال و صرعی استفاده میدي دادهبنبراي دسته
. یابدزمان اجراي الگوریتم به میزان قابل توجهی کاهش می

 LS_SVMو  SVMدر ساختار  GAاگرچه استفاده از 
-را باال برده است، اما با در اختیارگذاشتن انتخابزمان اجرا 

-هاي مختلف از پارامترها، مدل مناسبتري را براي دسته
بنابراین با توجه به نتایجی که در . دهدارائه میکننده بندي
کاربردن الگوریتم بررسی شد، به )نتایج تجربی( 6بخش

بندي را کننده، صحت دستهبنديژنتیک به همراه دسته
  .   دهدافزایش می

  
 روش براي مجموعه داده صرعی 4مقایسه زمانی بین  :3شکل 

  

 آنچه در پزشکی حائز اهمیت است، یافتن
با تجربه، خبره و  ،سیستمی است که  مانند یک پزشک

. به دور باشد...) مانند خستگی و(ضمناً  از خطاهاي انسانی 
اي آموزش ببیند که بنابراین چنین سیستمی باید به گونه

هاي کنندگی براي دادهبتواند بیشترین صحت تفکیک
این هدف توسط . را داشته باشد) بیماران جدید(تست

   .میسر شد LSSVM گوریتم ژنتیک و ترکیب ال
اما گاهی اوقات الزم است، نتیجه مورد نظر خیلی سریع و 

حاضر گردد که در این  )Real time(حتی به صورت بالدرنگ
صورت در کارهاي آینده باید به دنبال روشی باشیم که هم 

 را با قدرت تشخیص باالیی داشته باشد و هم اینکه نتایج
  .نمایدد تولی باالتري تسرع
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