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ABSTRACT

Parkinson’s Disease

Parkinson’s Disease (PD) is one of the most common neurodegenerative diseases that
cause abnormal gait patterns by affecting central nervous system. Since this disease is
incurable, the reliable diagnosis can lead to slowing disease progression, reducing the
risk of physical injuries and improving the quality of patient's life. In this regard, the
development of fast, cost-effective and reliable detection systems is essential. This study
has therefore proposed a detection method using vertical ground reaction force signals,
which provide a non-invasive and useful index of the motor control function. It is based
on generalized singular value decomposition, K-Nearest Neighbor (KNN) and
Probabilistic Neural Network (PNN). The performance of the algorithm has been
evaluated by gait signal of 93 individuals with PD and 73 healthy controls. The results
have demonstrated that the proposed new symmetric feature is able to achieve 96.19%
and 95.67% accuracy rates, 97.22% and 93.35% sensitivity rates, 95.02% and 97.33%
specificity rates using the KNN and PNN classifiers, respectively. Furthermore, average
accuracy rates of 98.23% and 98.51%, sensitivity rates of 93.5% and 100%, specificity
rates of 100% and 96.53% have been obtained for stage classification using these two
classifiers. The obtained high average accuracy rates have confirmed the promising
capability of the proposed non-invasive and cost-effective method in PD detection and
stage classification, which makes it suitable for clinical applications.
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چکیده

بیماری پارکینسون
بیماری پارکینسون یکی از رایجترین بیماریهای پیشروندهی تدریجی است که با تاثیر بر سیستم
-kنزدیکترین همسایگی عصبی مرکزی باعث بروز اختلالات راه رفتن میشود .از آنجا که این بیماری قابلدرمان نیست ،تشخیص
صحیح و به موقع آن میتواند به آهسته کردن سیر پیشرفت بیماری ،کاهش آسیبهای جسمی و
شبکهی عصبی احتمالی
ارتقای کیفیت زندگی بیماران کمک شایانی نماید .در این راستا توسعهی سیستمهای تشخیصی با
ویژگی متقارن
عملکرد سریع ،کمهزینه و قابل اعتماد حائز اهمیت است .برای حل این مساله در این تحقیق یک
نیروی عکسالعمل عمودی
روش تشخیصی با استفاده از سیگنال نیروی عکسالعمل عمودی زمین که یک شاخص غیرتهاجمی و
زمین
مفید از نحوهی کنترل حرکتی فراهم میکند ،ارائه شده است .این روش تشخیصی بر اساس تجزیهی
تعمیمیافتهی مقدار تکین سیگنال و طبقهبندهای -kنزدیکترین همسایگی ( )KNNو شبکهی عصبی
احتمالی ( )PNNاست .عملکرد این الگوریتم با استفاده از سیگنال راه رفتن  52بیمار پارکینسون و
 32فرد سالم مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که ویژگی جدید متقارن
ارائه شده قادر است بیماری پارکینسون را به کمک روش طبقهبندی -kنزدیکترین همسایگی و شبکهی
عصبی احتمالی به ترتیب با صحت  %58/35و  ،%59/83حساسیت  %53/08و  %52/29و اختصاصیت
 %59/08و  %53/22تشخیص دهد .از سوی دیگر این روش در تشخیص شدت بیماری نیز موفق به
ارائهی صحت  %56/82و  ،%56/93حساسیت  %52/9و  %300و اختصاصیت  %300و  %58/92برای
این دو طبقهبند شده است .صحت بالای نتایج به دست آمده نشان دهندهی قابلیت مناسب روش
غیرتهاجمی و کمهزینهی ارائه شده در تشخیص بیماری پارکینسون و تفکیک شدت آن است که
استفاده از آن را در کاربردهای کلینیکی ممکن میسازد.
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 -5مقدمه
بیماری پارکینسون یکی از دلایل بروز سندروم زوال عقل و از
جمله بیماریهای عصبی پیشروندهی تدریجی است که
تواناییهای حرکتی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد [ .]3حدود
 8/8میلیون نفر در سراسر دنیا از این بیماری رنج میبرند [.]8
تقریبا از میان هر صد نفر یک یا دو نفر ممکن است با گذشت
زمان دچار بیماری پارکینسون شوند [ .]2انحطاط سلولهای
مغزی تولید کنندهی دوپامین در بیماران پارکینسون میتواند
توانایی فرد در انجام فعالیتهای روزانه را تحت تاثیر قرار دهد
و با علائمی نظیر ضعف در عضلات ،هماهنگی ضعیف بین
سیستم عصبی و مفاصل ،مشکل در حفظ تعادل راه رفتن،
لرزش هنگام استراحت و بیثباتی وضعیتی همراه باشد [.]8-4
با وجود این که این بیماری قابل درمان یا پیشگیری نیست،
در مطالعات اخیر موفقیت برخی از داروها در کنترل علائم
بیماری پارکینسون و کند نمودن سیر پیشرفت بیماری گزارش
شده است [ .]3 ،4از این رو ارائهی روشهای تشخیصی و
طبقهبندی شدت بیماری در سالهای اخیر به سبب تاثیر آنها
در کنترل بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران ،توجه
محققان را به خود جلب کرده است .تا کنون روشهای مختلفی
مانند تصویربرداریهای عصبی عملکردی ،آزمایشهای ژنتیک
و خون و  ...جهت تشخیص بیماریهای عصبی پیشروندهی
تدریجی مانند پارکینسون ارائه شده است [ .]6بسیاری از این
روشها تهاجمی ،پرهزینه و یا زمانبر بوده و ممکن است
اشتباهاتی نیز در تعبیر آنها وجود داشته باشد [ .]5از این رو
بسیاری از تحقیقات به سوی استفاده از سیگنالهای
فیزیولوژیکی و حرکتی مانند سیگنال الکتروانسفالوگرافی،
سیگنال دستخط ،سیگنالهای صوتی و راه رفتن که
غیرتهاجمی و کمهزینه هستند سوق داده شده است .از جمله
معایب استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرافی دامنهی کوچک
آن در رنج میکروولت و همچنین وجود میدان مغناطیسی در
محیط و فعالیت الکتریکی و حرکتی عضلات در ناحیهی سر
(مانند جویدن ،صحبت کردن و  )...است که میتواند باعث
اختلال در ثبت و یا پایین آمدن نسبت سیگنال به نویز شود
[ .]30بررسی سیگنال صوتی در طولانی مدت نشان میدهد که
این سیگنال ثابت نبوده و به دلیل این که ویژگیهای اختلالی
بیماری پارکینسون به طور ناگهانی ظاهر نشده و این سیگنال
دارای فرایند تغییر آهستهای است ،تشخیص بیماری در مراحل
اولیه به کمک آن ممکن نیست [ .]33از سوی دیگر در استفاده
از سیگنال دستخط [ ]38برای تشخیص بیماری با توجه به
درگیری یک طرف بدن در مراحل اولیه ،در صورتی که دست
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نگارشی در آن سمت نباشد ،ممکن است امکان تشخیص کاهش
یابد .یک روش جایگزین ،تجزیه و تحلیل سیگنال راه رفتن
بوده که یکی از روشهای تشخیصی قابل اعتماد ،غیرتهاجمی،
بالینی و مقرون به صرفه است و میتواند اطلاعات مهمی در
مورد عملکرد قشر حرکتی اولیه ،عقدههای قاعدهای و مخچه
فراهم سازد و مطالعات اخیر نیز نشان داده که این روش برای
تشخیص و نظارت بر بیماریهای پیشروندهی تدریجی مفید
است [ .]34 ،32 ،8متغیرهای راه رفتن مانند نیروهای واکنش
زمین ( )GRFمیتوانند به راحتی و با هزینهی کم توسط
مقاومتهای حساس به نیروی زیر پا اندازهگیری شده و از این
رو ممکن است روش تشخیصی سریع و آسانی را ارائه دهند
[ .]39سیگنالهای راه رفتن ترکیبی پیچیده از اجزای قدرت،
احساس و هماهنگی را شامل میشوند [ .]34این سیگنالها به
اختلالات عصبی در عملکرد حرکت حساس بوده و بنابراین
میتوانند تشخیص چنین بیماریهایی را تسهیل کنند .راه رفتن
یک فعالیت متناوب مربوط به دو اندام تحتانی است که الگوی
آن به صورت یک چرخهی حرکتی توصیف شده و توسط
سیستم عصبی مرکزی کنترل میشود [.]38 ،34
مطالعات اخیر نشان داده که الگوهای ثبت شده از راه رفتن در
یک فرد سالم بین هر دو پا متقارن است و تفاوت معنیداری
بین نیروهای عمودی و میانی وجود ندارد [ .]33اختلالات
عصبی میتواند کنترل حرکات عضلانی را تحت تاثیر قرار داده
و منجر به انحراف بین اندامهای تحتانی راست و چپ بدن و
عدم تقارن در حین راه رفتن شود [ .]34به همین دلیل
کمیسازی عدم تقارن یکی از جنبههای مهم برای افتراق بین
راه رفتن یک فرد سالم و بیمار است [ .]36از این رو در مطالعات
مختلف جهت تشخیص بیماری پارکینسون از ویژگیهای
دومتغیره برای کمیسازی تقارن و یا عدم تقارن بین اندامها
استفاده شده است .به صورت کلی روشهای مورد استفاده در
این زمینه را میتوان در چهار دستهی شاخصهای گسسته،
رویکردهای متقارن چرخهی راه رفتن کامل ،روشها و
رویکردهای آماری و غیرخطی طبقهبندی کرد [ .]36از معایب
شاخصهای گسسته میتوان به نادیده گرفتن تغییرات پیوسته
در کل چرخهی راه رفتن اشاره کرد [ .]34جهت غلبه بر
محدودیت اندازهگیریهای گسسته ،مجموعهای جدید از
ویژگیها به نام رویکردهای متقارن چرخهی راه رفتن ارائه شده
است [ .]34با این حال توانایی پیشبینی این روشها به مقدار
زیادی به تعیین پارامترهایی ابتدایی بستگی دارد که سبب
وابستگی آنها به دادههای هنجاری بیماران به عنوان مرجع یا
انتخاب پارامترهای ورودی میشود [ .]34علاوه بر این به دلیل
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تفسیر دشوار نتایج ،استفاده از آنها در کاربردهای بالینی
محدود است [ .]34دستهی سوم از ویژگیهای متقارن،
روشهای آماری است که میتواند روی مقادیر گسسته و
همچنین سیگنالهای پیوسته اعمال شود [ .]36اگرچه این
دسته از روشها ممکن است تفاوتهای قابل توجهی بین افراد
سالم و بیمار ایجاد کند ،اما گاهی اوقات قادر به نشان دادن
الگوهای اساسی سیگنالهای راه رفتن نبوده که این را میتوان
به وجود آرتیفکتهای مختلف در ثبت سیگنال و یا غیرخطی
بودن و پیچیدگیهای الگوی سیگنال نسبت داد [ .]34برای
رفع این مشکل میتوان از روشهای پردازش سیگنال غیرخطی
که متناسب با ساختار غیرخطی و غیرایستای سیگنال راه رفتن
است استفاده کرد [ .]34تا کنون از روشهای غیرخطی مختلفی
مانند آنتروپی چندرزولوشنه و یا آنتروپی فازی برای تحلیل
تقارن سیگنالهای راه رفتن استفاده شده است .از جمله
محدودیتهای این ویژگیها میتوان به نیاز آنها به حدس
اولیهی برخی پارامترها برای محاسبات اشاره کرد که میتواند
بر عملکرد شناسایی تاثیر بگذارد [ .]34محدودیتهای موجود
در روشهای پیشین نیاز به ارائهی ویژگیهای جدید دومتغیره
جهت کمیسازی تقارن بین حرکات پا برای تشخیص بیماری
پارکینسون را آشکار میکند .بنابراین در این مطالعه از ویژگی
متقارن جدیدی که سعی در کمیسازی شباهت بین دو سیگنال
پای چپ و راست داشته و مبتنی بر روش تجزیهی
تعمیمیافتهی مقادیر منفرد بوده برای تشخیص بیماری
پارکینسون بهره گرفته شده است .این ویژگی با استخراج
اطلاعات پایهای جبری از سیگنال [ ،]35یک ساختار ریاضیاتی
را جهت کمیسازی شباهت بین دو سیگنال و تعیین میزان
تقارن و یا عدم تقارن بین حرکات پای چپ و راست فراهم
مینماید .به دلیل یکتا بودن مقادیر تکین ،مقادیر تکین
تعمیمیافته نیز یکتا بوده اما تجزیهی مقادیر تکین تعمیمیافته،
بر خلاف تجزیهی مقادیر تکین استاندارد لزوما تحت آشفتگی
خوشحالت نمیباشد [ .]80از کاربردهای تجزیهی
تعمیمیافتهی مقادیر تکین میتوان به توصیف دادههای
بیولوژیکی [ ،]83تشخیص چهره [ ،]88تقویت گفتار [،]82
مقایسهی  DNAطبیعی و دارای تومور [ ،]84حل معادلات
ماتریسی خطی [ ،]89کمترین مربعات مفید [ ،]88فضای پوچ
مشترک دو ماتریس [ ،]88بازشناسی اطلاعات [ ،]83کمترین
مربعات وزندار [ ،]85 ،86منظمسازی مسائل بدوضع [،]20
کمترین مربعات کل تعمیمیافته [ ،]23پردازش سیگنال و
هویت شناسی [ ،]28تحلیل مبین خطی [ ،]22روش حاوی
حلهای ویژه [ ]24و  ...اشاره کرد.

ویژگی دیگر روش حاضر ،قابلیت آن در تعیین شدت بیماری
علاوه بر تشخیص آن است .از آنجا که تشخیص شدت بیماری
در نظارت بر بیماری و ارزیابی روند درمان آن حائز اهمیت است،
ارائهی یک الگوریتم واحد برای تشخیص و تفکیک مراحل
بیماری به کمک یک روش میتواند در کاربردهای کلینیکی
بسیار مفید واقع شود .جهت طبقهبندی ویژگیهای جدید ارائه
شده در این مطالعه نیز از دو طبقهبند -Kنزدیکترین همسایگی
( )KNNو شبکهی عصبی احتمالی ( )PNNبهره گرفته شده
است .مهمترین مزیت شبکهی عصبی احتمالی ،آموزش ساده و
سریع آن است که میتواند به صورت بلادرنگ مورد استفاده قرار
گیرد [ .]29در روش شبکهی عصبی احتمالی ،حالت سطوح
تصمیم میتواند با انتخاب مقدار مناسبی برای پارامتر هموار
کنندهی  σبه پیچیدگی یا سادگی مورد نظر برسد ،سطوح
تصمیم میتواند به روش بهینگی بیز نزدیک شود ،نمونههای
دارای مشکل قابل پردازش هستند ،نمونههای کمی از هر طبقه
برای عملکرد و اجرای شبکه کافی است ،بدون نیاز به آموزش
مجدد شبکه اگر تعداد کل نمونههای آموزشی افزایش یابد σ
میتواند کوچکتر گردد و همچنین طرحهای جدید برای
آمارههای متغیر نسبت به زمان میتوانند جایگزین طرحهای
قدیمی شوند [ .]29یکی دیگر از مزیتهای عملی شبکهی
عصبی احتمالی این است که بر خلاف اکثر شبکهها میتواند
بدون بازگشت به لایههای قبلی به صورت کاملا موازی عمل
کرده و به راحتی با طراحی یک سختافزار میتوان این شبکه
را پیادهسازی کرد [ .]29طبقهبند مورد تایید دیگر ،الگوریتم
طبقهبندی -Kنزدیکترین همسایگی با ساختار ساده بوده که
سرعت عملکرد برنامهی کامپیوتری آن بسیار مطلوب است
[ .]28این طبقهبند بسیار انعطافپذیر بوده و برای دستههای
چندکلاسه مناسب است [ .]28در این الگوریتم میتوان از
فضاهای ویژگی با بعد نسبتا بالاتر استفاده نمود [.]23
روش پیشنهادی این مطالعه در شکل ( )3نشان داده شده است.
مشاهده میشود که این روش تشخیصی شامل پیشپردازش
دادههای اخذ شده از پایگاه داده ،استخراج ویژگی به کمک
تجزیهی تعمیم یافتهی مقادیر تکین و طبقهبندی به کمک
روش -Kنزدیکترین همسایگی و شبکهی عصبی احتمالی بوده
که در ادامه جزئیات هر قسمت به صورت مجزا توصیف شده
است .هدف این روش ،ارائهی یک روش واحد برای تشخیص و
مرحلهبندی بیماری پارکیسنون به کمک ارائهی یک ویژگی
متقارن است .فرضیهی آن نیز این است که مقادیر تکین دو
سیگنال پای چپ و راست ،امکان کمیسازی تفاوت بین حرکات
دو پا را برای تشخیص و مرحلهبندی بیماری ممکن میسازد.
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اجرای سه سبک مختلف راه رفتن شامل پیادهروی حین
تحریک شنوایی ریتمیک ( ،)Juپیادهروی روی تردمیل ( )Siو
پیادهروی همزمان با انجام کار دوگانهی شمارش ( )Gaانجام
شده است .جزئیات مربوط به افراد شرکت کننده در این
آزمایشها در جدول ( )3تشریح شده است.

شکل ( -)5نگارهی روش پیشنهادی برای تشخیص بیماری با
استفاده از ویژگی نقاط تکین تعمیم یافته

 -2پایگاه داده
در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی الگوریتمهای
پیشنهادی ،از یک پایگاه داده که در بر گیرندهی نیروی
عکس العمل عمودی زمین در هنگام راه رفتن برای بیماران
پارکینسون و افراد سالم بوده استفاده شده است .این سیگنال
یک روش سریع و غیرتهاجمی برای ارزیابی تغییرات ریتم راه
رفتن فراهم میکند [ .]39از سوی دیگر این سیگنال میتواند
حاوی اطلاعات پنهان و مفیدی از نحوهی راه رفتن فرد در کل
چرخهی راه رفتن باشد .این پایگاه داده در طول سه پژوهش با
همکاری فرنکل تلودو و همکارانش [ ،]25 ،26هاسدورف و
همکارانش [ ]40و یوگو و همکارانش [ ]43گردآوری شده که
در سایت فیزیونت قابل دسترسی است .در مجموعهی دادههای
جمعآوری شده توسط هاسدورف و همکارانش [ ،)Ju( ]40تمام
شرکت کنندگان در شرایط عادی با تحریک شنوایی ریتمیک
راه رفتهاند .در حالی که پیادهروی همراه با گوش دادن ساده،
گوش دادن و شمارش پیچیده و کارهای محاسباتی در
مجموعهی دادهی یوگو و همکارانش [ )Ga( ]43انجام شده
است .شرکت کنندگان در این آزمایش شامل  52فرد مبتلا به
پارکینسون ایدیوپاتیک (میانگین سنی  88/2سال %82 ،مرد) و
 32فرد سالم (میانگین سنی  88/2سال %99 ،مرد) هستند.
شدت بیماری افراد شرکت کننده ،به کمک دو مقیاس هوهن و
یاهر و مقیاس رتبهبندی بیماریهای یکپارچهی پارکینسون
ارزیابی و گزارش شده است .در ثبتهای انجام شده ،نیروی
عکسالعمل عمودی زمین ( )VGRFبر حسب نیوتون به عنوان
تابعی از زمان با سرعت نمونهبرداری  300هرتز طبق شکل ()8
توسط  6سنسور مختلف در کف کفش هر دو پای فرد
اندازهگیری شده است .این سیگنالها در حین راه رفتن افراد با
سرعت انتخابی خود برای مدت  8دقیقه ثبت شده است .از افراد
خواسته شده تا کفشها را بپوشند و سپس اندازهگیری در حین

شکل ( -)2محل قرارگیری  6سنسور زیر هر پا
جدول ( -)5اطلاعات افراد مجموعهی دادهی راه رفتن
Ga

Ju

Si

30/53±6/28

88/22±6/03

95/68±6/89

 38زن
 85مرد

 82زن
 88مرد

 82زن
 40مرد

تعداد
سالم

36

82

86

تعداد با
ضریب-8

39

30

86

با ضریب
-8/9

3

32

3

با ضریب
-2

9

2

0

وزن افراد
سالم

38/88±32/63

33/84±33/84

34/86±38/39

وزن افراد
بیمار

32/63±39/88

30/83±6/48

32/09±33/89

سن
(سال)
تعداد کل

 -5-2پیشپردازش داده
در ابتدا جهت حذف اثرات گذرای ابتدا و انتهای حرکت و تاثیر
وزن روی محاسبات ،سیگنال نیروی عکسالعمل عمودی زمین
ثبت شده از  38سنسور و  8کانال مربوط به مجموع نیروهای
زیر هر پا پیشپردازش شده است .بدین منظور نرمالسازی
دادهها بر اساس وزن بدن افراد انجام شده است [.]42 ،48
سپس  80ثانیهی اول و  30ثانیهی آخر سیگنالها به منظور به
حداقل رساندن اثرات گذرای شروع و پایان حرکت حذف شده
است [ .]44 ،39 ،6در ادامه سیگنالهای نرمال شده به
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گیسو فتحی :تحلیل جبری سیگنال نیروی عکسالعمل عمودی زمین برای تشخیص و تفکیک شدت بیماری پارکینسون

پنجرههایی به طول  80ثانیه پشت سر هم تقسیم شده است
[ .]32در این مطالعه  2شرکت کننده به دلیل عدم وجود دادهی
وزن آنها [ ]42و  9شرکت کننده به دلیل سیگنال بسیار کوتاه
(کمتر از  80ثانیه) از ادامهی روند بررسی حذف شدهاند.

از آنجا که اختلالات عصبی پیشروندهی تدریجی مانند
پارکینسون توانایی سیستم عصبی عضلانی را تحت تاثیر قرار
داده و منجر به عدم تقارن بین اندامها میشوند ،تحلیل
انحرافات بین اندامهای چپ و راست قابلیت بالایی را در
تشخیص این نوع بیماریها فراهم میکند [ .]42 ،36از آنجا
که روش تجزیهی تعمیم یافتهی مقدار تکین یک تبدیل سادهی
جبری بوده که میزان شباهت و عدم شباهت دو سیگنال را در
ساختار ماتریسی گزارش میدهد [ ،]84در این مطالعه از این
روش تجزیه برای استخراج یک ویژگی جدید تقارنی که میزان
شباهت بین دادههای متناسب با نیروی کف پای چپ و راست
را کمیسازی میکند ،استفاده شده است .در ادامه خصوصیات
این تبدیل جبری ذکر شده است.

تجزیهی تعمیم یافتهی مقدار تکین ،3مشابه تجزیهی مقدار
تکین است اما با هدف موربسازی یک جفت سیگنال انجام
میشود [ .]49در صورتی که پنجرههای به دست آمده از
سنسورهای مربوط به پای چپ و راست به عنوان دو سیگنال
ورودی به این الگوریتم در نظر گرفته شده و به ترتیب با  Aو
 Bنشان داده شود ،تجزیهی تعمیم یافتهی مقدار تکین به
صورت رابطهی زیر روی این دو سیگنال قابل تعریف است [.]83

𝑇 𝑋 = 𝐵 ∗ 𝑇 𝑉 ∗ 𝑆 −1

()9

استفاده از این رابطه در کنار تجزیهی ماتریس ( Aرابطهی ،)8
به رابطهی زیر منجر میشود [.]83
()8

]𝑆 𝑔𝑠𝑣𝑑(𝐴, 𝐵) = [𝑈, 𝑉, 𝑋, 𝐶,

در این رابطه  Cو  Sماتریسهای قطری غیرمنفی V ،و
ماتریسهای یکانی و  Xیک ماتریس مربعی است .در این رابطه
سیگنال  Aبه دو ماتریس عمود بر هم و یک ماتریس قطری
(حاوی مقادیر تکین) به صورت زیر تجزیه شده است [.]83
𝑇𝑋 ∗ 𝐶 ∗ 𝑈 = 𝐴

سیگنال  Bنیز به دو ماتریس عمود بر هم و یک ماتریس قطری
به صورت زیر تجزیه شده است.
𝑇𝑋 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉 = 𝐵

Generalized Singular Value Decomposition

()3

𝐵 ∗ 𝑇 𝑉 ∗ 𝐴 = 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑋 𝑇 = 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆 −1
𝐵 ∗ 𝑇𝑉 ∗ 𝑆 ∗ 𝑈 =

𝑇

𝑇

𝑋∗𝑆∗𝑉 = 𝑋∗𝐶∗𝑈 = 𝐴

این مورد فقط به صورت زیر ممکن میشود [.]83
()6

𝑉 = 𝑈𝐶 = 𝑆 ,

در نهایت با این فرضیات رابطهی زیر به دست میآید [.]83
()5

U

()2

مقادیر تکین قادر به نمایش مقاوم در برابر نویز و فشردهای از
اطلاعات پایهای و جبری سیگنال بوده که برای توصیف آن بسیار
مفید هستند [ .]6جهت فهم این موضوع که چه زمانی تجزیهی
تعمیم یافتهی مقدار تکین به تجزیهی مقدار تکین معمولی
تبدیل میشود از رابطهی ( )2استفاده شده است [.]83

بنابراین اگر  B=Iباشد ،آنگاه تجزیهی مقدار تکین معمولی به
دست آمده و اگر  A=Bباشد رابطهی زیر به دست میآید [.]83

 -5-3تجزیهی تعمیم یافتهی مقدار تکین

()8

𝑆 = 𝐶 ∗ 𝑆 −1

()4

 -3استخراج ویژگی

()3

به کمک این روش تجزیه و در فضای تعریف شدهی جدید ،داده
به کمک دو ماتریس غیرمنفی عمود بر هم  Cو  Sنشان داده
شده و در این روابط  Sماتریس قطری مقادیر تکین بوده که به
صورت صعودی مرتب شده و به شکل زیر است [.]83

𝐼 = Ʃ = 𝐶 ∗ 𝑆 −1

بنابراین اگر هر دو سیگنال اولیه مشابه باشند ،تمام مقادیر تکین
به دست آمده برای تجزیهی تعمیم یافتهی مقدار تکین برابر
یک بوده و در غیر این صورت عددی بین صفر و یک را در
اختیار قرار میدهد [ .]83این نتایج به این معنا است که از
روش تجزیهی تعمیم یافتهی مقدار تکین میتوان به تشابهات
بین دو سیگنال پی برد [ .]83از این رو در مطالعهی حاضر
جهت بررسی میزان تقارن حرکت پا در حین راه رفتن،
سیگنالهای ثبت شده از سنسورهایی در مکانهای مشابه از
پای چپ و راست به کمک این روش مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفته است .همچنین ارتباط بین سیگنالهای نیروی مجموع

3
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پای چپ و راست نیز مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر تکین
تعمیم یافتهی حاصل از مقایسهی بین هر کدام از این سیگنالها
در یک بردار ویژگی به مرحلهی طبقهبندی وارد شده است.
تعداد کل ویژگیها در این مطالعه برابر با  ،5تعداد کل نمونههای
بیمار در سه پایگاه داده برابر با  223و تعداد نمونههای سالم
برابر با  843است.

 -0طبقهبند
یک مرحلهی مهم پس از استخراج ویژگیهای مناسب سیگنال
راه رفتن ،طبقهبندی ماتریس ویژگیها در گروههای سالم و
بیمار و یا در دستههایی از بیماری با شدت متفاوت است .از
آنجا که دادههای حاصل از راه رفتن افراد میتواند آغشته به
نویز باشد و همچنین ثبت دادههای کلینیکی طولانیمدت نیز
اغلب چندان ممکن نیست ،طبقهبندی این نوع از دادهها کار
دشواری بوده و به روشهای مقاوم در برابر نویز و موثر در
آموزش دادههای کوتاه نیاز دارد .جهت تشخیص بیماری
پارکینسون تا کنون روشهای مختلفی مانند شبکهی عصبی با
توابع عضویت فازی وزنی [ ،]48ماشین بردار پشتیبان با
هستههای متفاوت [ ،]93-43 ،48 ،5شبکهی عصبی پرسپترون
چندلایه [ ،]98 ،42برچسب تجزیهی مقادیر منفرد [،]92
تجزیه و تحلیل تفکیک خطی [ ،]94 ،33شبکهی عصبی تابع
پایهی شعاعی [ ،]99 ،39شبکهی عصبی تاخیر زمانی [،]98
فاصلهی اقلیدسی [ ،]93شبکهی عصبی مصنوعی [،]80-96
حافظهی کوتاهمدت و شبکهی عصبی کانولوشن [،]88 ،83
جنگل تصادفی وزندار [ ،]90 ،3تجزیهی تاکر با استفاده از
تجزیهی مقدار منفرد [ ،]82شبکهی عصبی ژرف [ ،]84درخت
تصمیم [ ،]89 ،90توجه هرمی زمانی-مکانی [ ،]88درخت
رگرسیون [ ،]83بیز ساده [-k ،]90 ،46نزدیکترین همسایگی
[ ]90 ،46و کمترین مربعات غیرمنفی تنک [ ]6مورد استفاده
قرار گرفته است .در بعضی از این طبقهبندها تنها به تشخیص
بیماری پارکینسون پرداخته شده و بررسی شدت بیماری در
آنها در دستور کار نبوده است .از معایب دیگر بعضی از این
روشها میتوان به پیچیدگی الگوریتمهای مختلف اشاره کرد.
جهت مواجهه با این چالشها ،در مطالعهی حاضر از
طبقهبندهای شبکهی عصبی احتمالی و -kنزدیکترین
همسایگی استفاده شده است که قادر به آموزش سریع با
دادههای کوتاه بوده و همچنین مقاومت مناسبی در برابر نویز
دارند [ .]28 ،29در بخشهای بعدی هر یک از این دو روش
طبقهبندی توصیف شده است.
Parzen

383

 -5-0طبقهبند شبکهی عصبی احتمالی
شبکهی عصبی احتمالی بر اساس استراتژی بیزی در دستهبندی
الگوها ساخته شده و منشا آن شبکهی پایهی شعاعی است
[ .]29این شبکه از جمله روشهایی است که مبتنی بر الگوهای
آماری موجود در داده عمل کرده [ ]86و ابزار قدرتمندی برای
شناخت و طبقهبندی الگوها با بیشترین احتمال موفقیت
میباشد [ .]85اساس کار سایر دستهبندی کنندههای بیزین
مبتنی بر انتخاب کلاسی با بزرگترین جملهی حاصل از قاعدهی
استراتژی بیزین است [.]30
()30

}𝑘 𝑖 ∈ {1, … ,

max{ℎ𝑖 𝑙𝑖 𝑓𝑖 (𝑋)} ,

li ،i

در این رابطه hi ،طبقهبندی نادرست یک مورد کلاس
احتمال قبلی وقوع کلاس  iو  fiنیز تابع چگالی احتمال کلاس i
است [ .]29رابطهی فوق ،قانون تصمیمگیری که برای شناخت
تابع چگالی احتمال مورد نیاز است را پیشنهاد نمیکند [.]30
یک تخمین زننده ی خاص از این نوع که در شبکههای عصبی
احتمالی مورد استفاده قرار میگیرد ،به صورت رابطهی زیر قابل
تعریف است [.]30 ،29
𝑖𝑛. 1⁄

()33

𝑇

1
𝑘
𝑘 𝜎 2𝜋 2

= )𝑋( 𝑖𝑝
𝑖𝑛

) 𝑗(𝑋 − 𝑋𝑖,𝑗 ) . (𝑋 − 𝑋𝑖,
. ∑ exp[−
]
2𝜎 2
𝑖=1

در این رابطه  Xبردار ورودی k ،بعد بردار ورودی ni ،تعداد
الگوهای آموزشی موجود در کلاس -iام-j Xi,j ،امین الگوی
آموزشی موجود در کلاس -iام و  σپارامتر هموارسازی است
[ .]33 ،30تابع چگالی احتمال فوق با به کارگیری روش تقریب
پارزن 3مستقیما از مجموعهی دادههای آموزشی برآورد میشود
[ .]30 ،29رابطهی ( )33به صورت مجموعی از توزیعهای
گوسی چندمتغیرهی کوچک است اما این موضوع دلیلی بر
گوسی بودن آنها نبوده و این مجموع میتواند هر تابع چگالی
احتمالی را تقریب بزند [.]38 ،29
ساختار شبکههای عصبی احتمالی در حالت کلی در بر گیرندهی
یک لایهی ورودی و سه لایهی پردازش اطلاعات شامل لایهی
الگو ،لایهی کلاسبندی و لایهی خروجی است [ .]33نورونهای
لایهی ورودی هیچگونه محاسبهای انجام نمیدهند و صرفا
وظیفهی انتقال مقادیر ورودی به سلولهای عصبی لایهی دوم
را بر عهده دارند [ .]33هر یک از نورونهای لایهی دوم با
دریافت یک الگوی  Xاز لایهی ورودی و انجام یک عمل
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غیرخطی روی حاصل ضرب مذکور ،خروجی نورون  Xi,jرا
مطابق با رابطهی ( )38محاسبه کرده و در اختیار لایهی سوم
قرار میدهند [.]85

()34

𝑇

()38

) 𝑗(𝑋 − 𝑋𝑖,𝑗 ) . (𝑋 − 𝑋𝑖,
]
2𝜎 2

exp[−

1
𝑘

= )𝑋( 𝑗𝑖𝛷

()39

𝑘 𝜎 2𝜋 2

نورونهای لایهی سوم ،ورودی متناظر با دستهای که الگوی
آموزش به آن تعلق دارد را طبق رابطهی ( )33با هم جمع
میکنند [ .]85در نهایت نورونهای لایهی خروجی با توجه به
قاعدهی تصمیم بیز ،فرض متعلق به الگوی  Xرا با رابطهی زیر
تعیین میکنند [.]33
()32

محاسبهی این که هر عضو مجموعهی آموزش چقدر به نمونهی
آزمایشی نزدیک است استفاده میشود [.]39

𝑚 𝑐(𝑋) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥{𝑝𝑖 (𝑋)}, 𝑖 = 1,2, … ,

در این رابطه  mتعداد کلاس نمونهی آموزش است و در نهایت
) c(Xبه عنوان الگوی کلاس  Xتخمین زده میشود [ .]33در
سیستم ارائه شده ،بردار ورودی دادهها ،بردار الگوی دادهها و
یک شاخص شیوع 3به الگوریتم پیشنهادی تعریف میشود .اگر
این شاخص نزدیک به صفر باشد ،شبکه به صورت طبقهبندی
نزدیکترین همسایه عمل میکند اما با بزرگتر شدن این
شاخص ،شبکهی طراحی شده چندین بردار طراحی نزدیک را
در نظر میگیرد [ .]49شاخص شیوع در نظر گرفته شده به
صورت پیشفرض برابر با  0/3است .در این روش از الگوریتم
کاهش گرادیان در یک شبکهی عصبی دولایه (لایهی اول
نورونهای تابع شعاعی پایهای و لایهی دوم نورونهای رقابتی)
استفاده شده است .طبق اصول شبکهی عصبی احتمالاتی تعداد
نورونها در لایهی اول برابر تعداد ورودیها و تعداد نورونها در
لایهی دوم برابر تعداد کلاسها انتخاب شده است.

 -2-0طبقهبند -kنزدیکترین همسایگی
الگوریتم -kنزدیکترین همسایگی یکی از سادهترین و موثرترین
الگوریتمهای یادگیری ماشین با نظارت است که مبتنی بر
حافظه بوده و به دادههای آموزش حین اجرا نیاز دارد [.]32
این طبقهبند در تشخیص گفتار ،طبقهبندی اشیای نجومی،
پیشبینی حملات قلبی و طبقهبندی انقباضات رحمی در هنگام
زایمان مورد استفاده قرار گرفته است [ .]34در این الگوریتم در
ابتدا برای هر ردیف از نمونههای آزمایشی ،تعداد  kعدد از
نزدیکترین اعضای دادهی آموزش ( kهمسایهی نزدیکتر)
انتخاب میشود .از فاصلهی اقلیدسی  dEو یا منهتن  dmبه دلیل
نتایج بهتر در مقایسه با سایر فواصل ،طبق روابط زیر برای
Spread

(𝑥𝑖 − 𝑡𝑖 )2

∑√ = )𝑡 𝑑𝐸 (𝑥,

𝑛≤𝑖≤1

| 𝑖𝑡 |𝑥𝑖 −

∑ = )𝑡 𝑑𝑚 (𝑥,

𝑛≤𝑖≤1

سپس  kهمسایهی نزدیک امتحان شده تا مشخص شود که
کدام کلاس بیشترین عضو را در نزدیکی نمونهی آزمایشی دارد
و کلاس آن نمونهی آزمایشی تعیین شده و این فرایند برای
تمام اعضای گروه آزمایش تکرار شده است .دقت این طبقهبند
به یک تابع فاصله و اندازه بین نقاط  kبستگی دارد [ .]32در
این تحقیق مقادیر مختلف برای  kامتحان شده و عددی که
بالاترین صحت را ارائه داده ( 3با استقاده از فاصلهی اقلیدسی)
به عنوان انتخاب نهایی در نظر گرفته شده است [.]38 ،23
برای آموزش هر دو طبقهبند در این مقاله از روش اعتبارسنجی
متقابل پنجگانه برای تقسیم دادهها به  9قسمت استفاده شده
است .هدف استفاده از روش اعتبارسنجی این است که چهار
قسمت از ویژگیهای ورودی برای آموزش طبقهبند و یک
قسمت برای دادهی آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد .در ادامه،
این روند  9بار تکرار شده است به طوری که هر دسته از این
دادهها حداقل یک بار در فرایند آزمایش شرکت نمایند .در انتها
میانگین نتایج به دست آمده از  9بار تکرار گزارش شده است.

 -1نتایج و بحث
در این مطالعه یک روش جدید جهت تشخیص و طبقهبندی
شدت بیماری پارکینسون بر اساس کمیسازی تقارن راه رفتن
فرد به کمک یک روش تجزیهی جبری ارائه شده است .قدرت
تشخیص این روش به کمک چندین پایگاه داده و در حین انجام
تکالیف دوگانهی مختلف راه رفتن ارزیابی شده است .به منظور
نشان دادن میزان قدرت تشخیصی ارائه شده در این الگوریتم،
پارامترهای ارزیابی مختلف مانند صحت ( ،)Accاختصاصیت
( )Speو حساسیت ( )Senمورد مطالعه قرار گرفته است .میزان
موفقیت روش پیشنهادی در تشخیص بیماری به کمک دو روش
طبقهبندی شبکهی عصبی احتمالی و -Kنزدیکترین همسایگی
در جدولهای ( )8و ( )2ارائه شده است .درصدهای صحت بالای
به دست آمده در هر دو جدول نشان دهندهی این موضوع است
که ویژگیهای مقادیر تکین ارائه شده در این مطالعه توانستهاند
قدرت تفکیکی بسیار مناسبی بین افراد بیمار و سالم ارائه دهند.
از سوی دیگر ،نتایج به دست آمده نشان داده است که افرادی
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که حین راه رفتن کار دوگانهی شمارش و پیادهروی ساده را
انجام دادند ،به کمک این روش ،نسبت به افرادی که دارای
تحریک شنوایی ریتمیک بودند ،با درصد بالاتری تفکیک
شدهاند .به همین دلیل میتوان توصیه نمود جهت تشخیص
بهتر بیماری به کمک این روش از افراد خواسته شود که یا فقط
به صورت ساده راه بروند و یا در حین راه رفتن عمل شمارش
را انجام دهند .مقایسهی نتایج این دو جدول نشان میدهد که
تفاوت معناداری بین نتایج دو طبقهبند وجود ندارد که گویای
موثر بودن هر دو نوع طبقهبند در تشخیص این بیماری است.
جدول ( -)2عملکرد طبقهبند شبکهی عصبی احتمالی در سه
پایگاه دادهی مختلف راه رفتن برای تشخیص افراد بیمار از سالم
پایگاه داده

صحت ()%

حساسیت ()%

اختصاصیت ()%

Ga

55/48

56/93

300

385

صحت  ،%56/82حساسیت  %52/9و اختصاصیت  %300برای
-kنزدیکترین همسایگی در تشخیص شدت بیماری عملکرد
بسیار مطلوبی داشته است که این مساله میتواند مفید بودن
روش پیشنهادی را در نظارت بر بیماری نیز نشان دهد.
جدول ( -)0عملکرد طبقهبند شبکهی عصبی احتمالی در سه
پایگاه دادهی راه رفتن برای تشخیص شدتهای متفاوت بیماری
پایگاه داده

صحت ()%

حساسیت ()%

اختصاصیت ()%

Ga

56/32

56/22

56

Ju

54/23

54/86

54/94

Si

300

300

300

کل داده

56/93

300

58/92

جدول ( -)1عملکرد طبقهبند -kنزدیکترین همسایگی در
سه پایگاه دادهی راه رفتن برای تشخیص شدتهای بیماری

Ju

53/08

53/28

50/56

پایگاه داده

صحت ()%

حساسیت ()%

اختصاصیت ()%

Ga

Si

55/8

55/32

300

56/05

58

56/39

Ju

کل داده

59/83

52/29

53/22

58/80

53/48

300

Si

300

300

300

کل داده

56/82

52/9

300

جدول ( -)3عملکرد طبقهبند -kنزدیکترین همسایگی در
سه پایگاه دادهی راه رفتن برای تشخیص افراد بیمار از سالم
پایگاه داده

صحت ()%

حساسیت ()%

اختصاصیت ()%

Ga

55/48

300

56/93

Ju

53/06

52/88

63/38

Si

56/60

300

53/23

کل داده

58/35

53/08

59/08

این روش پیشنهادی ،عملکرد فوقالعادهای را تنها با استفاده از
استخراج یک نوع ویژگی سیگنالهای نیروی عکسالعمل
عمودی زمین فراهم کرده که در مقایسه با سایر مطالعات که از
ترکیب چندین نوع ویژگی جهت تشخیص استفاده میکنند
حائز اهمیت بوده و پیچیدگی محاسباتی کمتری دارد که از
دیدگاه اجرایی امیدوار کننده است .یکی دیگر از مزایای این
روش داشتن قابلیت تعمیم مناسب آن با استفاده از دادههای
افراد مختلف در هر سه مجموعهی پایگاه داده و در طول تکالیف
مختلف است که قابلیت اعتماد به آن را افزایش میدهد.
یک سیستم تشخیص بیماری پارکینسون که قابل اعتماد بوده
و بتواند در ردهی رقابتی با دیگر مطالعات قرار گیرد ،باید علاوه
بر شناسایی بیماری قابلیت تشخیص شدت بیماری را نیز داشته
باشد .از این رو در ادامهی این مقاله ،قابلیت تشخیص شدتهای
بیماری مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج به دست آمده در
جدولهای ( )4و ( )9گزارش شده است .مشاهده میشود که
الگوریتم پیشنهادی با صحت  ،%56/93حساسیت  %300و
اختصاصیت  %58/92برای طبقهبند شبکهی عصبی احتمالی و

در ادامهی ارزیابی ،جهت مقایسهی میزان قدرت تشخیصی ارائه
شده توسط سنسورهای مختلف در کف پا و امکان کم کردن
تعداد این سنسورها ،میزان قدرت تشخیصی الگوریتم
پیشنهادی به کمک ترکیب سنسورها مورد آزمایش قرار گرفته
و نتایج آن در جدول ( )8گزارش شده است .مشاهده میشود
که استفاده از سنسورهای جلو و عقب کف پا و سنسور مجموع
نیروی کف پا قدرت تشخیصی مناسبی را فراهم میسازد و
امکان کم کردن تعداد سنسورها در عین گرفتن نتایج مناسب
در این روش تا حدی وجود دارد.
جدول ( -)6عملکرد طبقهبند -kنزدیکترین همسایگی در
سنسورهای متفاوت برای تشخیص افراد بیمار از سالم
پایگاه داده

صحت ()%

حساسیت ()%

اختصاصیت ()%

S1,8

88/83

33/93

95/34

S1,8,9

34/88

39/06

32

S5,7,8

38/3

63/86

86/5

S5,7,8,9

36/66

63/66

34/83

S2,3,6,7

60/35

63/96

35/3

S2,3,6,7,9

64/48

68/24

63/32

S1,3,4,7,8

65/44

53/05

63/39

S1,3,4,7,8,9

50/88

58/83

66/23

جهت ارزیابی بهتر روش پیشنهادی ،نتایج سایر روشهای
تشخیصی بیماری پارکینسون مطالعه شده و مورد مقایسه قرار
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صحت آنها بین  %33/22تا  %58/68قرار دارد که در مقایسه
با نتایج مطالعهی حاضر با صحت  ،%58/35حساسیت %53/08
و اختصاصیت  ،%59/08ضعیفتر هستند .همچنین بیشتر
آنها اقدام به تشخیص بیماری نموده و شدت بیماری را مورد
شناسایی قرار ندادهاند .این در حالی است که بر خلاف اکثر
مطالعات موجود ،مطالعهی حاضر علاوه بر شناسایی بیماری ،سه
شدت متفاوت بیماری پارکینسون را تفکیک نموده است.
همچنین ارزیابی با استفاده از سه مجموعهی دادهی راه رفتن
ارائه شده است که توانایی تعمیمپذیری بالای روش پیشنهادی
را آشکار میسازد .علاوه بر این ،استفاده از یک نوع ویژگی در
مقایسه با تعداد بیشتر ویژگیهای سایر مقالات ،پیچیدگی
محاسباتی کم روش پیشنهادی را نشان داده و آن را برای
سیستم نظارت بر سلامت به صورت بلادرنگ مناسب میکند.

گرفته که خلاصهی آن در جدول ( )3ارائه شده است .در این
جدول ویژگیها و طبقهبندهای استفاده شده معرفی گشته و
درصد صحت ارائه شده در سه پایگاه داده و همچنین در تعیین
شدت بیماری گزارش شده است .در این مطالعات ویژگیهای
مختلف آماری ،دومتغیره ،خطی و غیرخطی از ضرایب فوریه،
موجک و یا سیگنال خام استخراج شده و به کمک طبقهبندهای
مختلف مانند ماشین بردار پشتیبان-k ،نزدیکترین همسایگی،
انواع شبکههای عصبی ،درخت تصمیم ،جنگل تصادفی و یا بیز
ساده طبقهبندی شده است .هر چند تمام این روشها در
تشخیص بیماری در هر سه پایگاه داده و یا مرحلهبندی آنها
موفق نبوده و در اکثر آنها از ترکیب چندین ویژگی استقاده
شده است .مرور مطالعات پیشین که قابل مقایسه با تحقیق
حاضر بوده و پایگاه دادهی یکسان دارند ،نشان میدهد که

جدول ( -)1مقایسهی عملکرد طبقهبندی سیستم پیشنهادی با روشهای انجام شده با استفاده از پایگاه دادهی مشترک
صحت (بهترین صحت) %
کل

Ga

Ju

Si

شدت

مقاله

طبقهبند

ویژگی (تعداد)

[]48

آماری مبتنی بر تبدیل موجک ()40

شبکهی عصبی با توابع عضویت فازی
وزندار

33/22

-

-

-

-

[]45

تبدیل فوریهی زمان کوتاه ()84

ماشین بردار پشتیبان با هستهی فاصلهی
کای دو

53/8

-

-

-

-

[]92

تنک و ضرایب تبدیل فوریه ()84

برچسب سازگار با تجزیه مقادیر منفرد

62

-

-

-

-

[]42

حرکتی-زمانی از تبدیل موجک ()84

شبکهی عصبی پرسپترون چندلایه

36

-

-

-

-

[]94

زمانی و مکانی ()6

آنالیز افتراقی خطی

68/5

58/89

58/9

50

-

[]98

آماری استخراجی از هیستوگرام
الگوهای باینری محلی یکبعدی
شیفت یافته ()306

پرسپترون چندلایه

[]98

 38سنسور دادههای خام

شبکهی عصبی تاخیری زمان انتشار
برگشت Q

66/65

-

-

-

-

-

53/45

58/35

50/53

-

[]93

تحلیل مولفهی اصلی ()2

فاصلهی اقلیدسی

63

-

-

-

-

[]96

نسخهی دودویی الگوریتم خفاش ()33

شبکهی عصبی مصنوعی

-

52/06

58/29

65/52

-

[ ]5

مبتنی بر موجک استخراجی از سری-
های زمانی ()29

ماشین بردار پشتیبان

-

93/3

-

33/6

-

[]43

آماری از ضرایب تغییر ()32

ماشین بردار پشتیبان با هستهی مکعبی

-

59/3

-

-

-

[]93

آنتروپیک استخراجی از سریهای
زمانی ()5

ماشین بردار پشتیبان

-

64/46

-

-

-

[]48

زمانی و جنبشی ( 9سری زمانی)

ماشین بردار پشتیبان

58/3

-

-

-

-

[]90

مکانی و زمانی ()35

-Kنزدیکترین همسایگی ،درخت
تصمیم ،جنگل تصادفی ،بیز ساده،
ماشین بردار پشتیبان

[]33

همبستگی ()38

آنالیز افتراقی خطی

62/2
58/68

-

-

-

-

-

-

59

-

-

الگوریتم
پیشنهادی

تجزیهی تعمیم یافتهی مقادیر تکین
() 5

-kنزدیکترین همسایگی

58/35

55/48
56/05

53/06
58/8

56/6
300

56/82

الگوریتم
پیشنهادی

تجزیهی تعمیم یافتهی مقادیر تکین
() 5

شبکهی عصبی احتمالی

59/83

55/48
56/32

53/08
54/23

55/8
300

56/93
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 جمعبندی-6
با توجه به نقش تشخیص بیماری پارکینسون در بهبود کیفیت
زندگی بیماران از طریق کمک به ارائهی راهکارهای درمانی موثر
 در سالهای اخیر توجه محققان به،و کند نمودن روند بیماری
 قابل اعتماد و، کمهزینه،ارائهی روشهای تشخیص خودکار
 در تحقیق حاضر برای رفع این.کلینیکی جلب شده است
 رویکرد جدیدی که قادر به تشخیص و مرحلهبندی،مشکلات
.بیماری به کمک تحلیل سیگنال راه رفتن باشد ارائه شده است
این سیگنال به دلیل امکان ثبت آسان و کمهزینه در مقایسه با
،آزمایشهای تشخیصی و روشهای تصویربرداری گرانقیمت
 در.یک روش مقرون به صرفه و غیرتهاجمی را ارائه میدهد
 از ویژگی جدید جبری در کنار،الگوریتم تحلیلی این سیگنال
نزدیکترین-K دو طبقهبند شبکهی عصبی احتمالی و
همسایگی برای تشخیص بیماری پارکینسون و شدت آن
، بررسیهای انجام شده و نتایج آزمایشها.استفاده شده است
قابلیت مناسب و قدرت تشخیصی بالای الگوریتم پیشنهادی را
در تمام مراحل بیماری و روی دادههای مختلف با تکالیف
.شناختی نشان داده است-متفاوت حرکتی
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